
ÎNVĂȚ SĂ CITESC 

 ȘI SĂ SCRIU 

PROPOZIȚII 

 



 

Fișele de lucru pot fi utilizate numai în interes personal. Sunt interzise 

preluarea, copierea, modificarea acestor fișe pe alte site-uri sau rețele de  

socializare fără acordul explicit al autorului, orice încălcare a acestei  

prevederi fiind pedepsită conform legislației în vigoare. 

Vă mulțumesc! 



Nume :                                                                                           Data:  

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 
Formulează propoziții pe baza imaginilor de mai jos. Reprezintă grafic propozițiile conform modelului. 

. . 



Nume :                                                                                           Data:  

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 

  
 Numără cuvintele. 

 Citește propoziția. 

 Încercuiește primul cuvânt. 

Ana           are           mere. 

  
 Numără cuvintele. 

 Citește propoziția. 

 Încercuiește ultimul cuvânt. 

Ene            are           pere. 

   Numără cuvintele. 

 Citește propoziția. 

 Încercuiește al doilea cuvânt. 

Ina        are       o        nucă. 

   Numără cuvintele. 

 Citește propoziția. 

 Încercuiește al treilea cuvânt. 

Ema       vine      la       mine. 

   Numără cuvintele. 

 Citește propoziția. 

 Încercuiește primul cuvânt. 

Mimi          are          tobă.   



Nume :                                                                                           Data:  

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 
Citește propozițiile de mai jos și unește-le cu imaginile potrivite: 

Prăjitura  este gustoasă. 

Bebelușul este vesel. 

Rața este galbenă. 

Corabia are pânze. 

Bomboana este dulce. 



Nume :                                                                                           Data:  

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 
Citește propozițiile și colorează căsuța potrivită, “A” pentru “Adevărat” și “F” pentru “Fals”. 

Copilul întinde brațele. 

Balonul este roșu. 

Băieții se joacă fotbal. 

Acesta este un ananas. 

Pe tablă sunt scrise cifre. 

El are o roată. 

A F 

A F 

A F 

A F 

A F 

A F 



Nume :                                                                                           Data:  

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 
Completează propozițiile cu un cuvânt corespunzător. 

Ioana desenează o………………………………… 

Pe frunză este un...................................................... 

Iepurașul mănâncă………………………………... 

Pisica se joacă cu….……………………………… 

Melcul merge….………………………………….. 

De la cofetărie am cumpărat o …………………… 



Nume :                                                                                           Data: 
 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 
Citește și bifează propozițiile corespunzătoare imaginilor. 

Băiatul are lupă. 

 

El privește o plantă. 

 

Copilul se dă în leagăn. 

Ana este în parc. 

 

Ana este la masă. 

Ea se plimbă. 

 
Ea vorbește la telefon. 

 

Ea conduce mașina. 

Doamna stă pe scaun. 



1. Scrie vârsta ta sub tort. 

2. Încercuiește brioșa. 

3. Colorează înghețata cu roz. 

4. Taie cu o linie paharul cu suc. 

5. Încercuiește gogoșile. 

Nume :                                                                                           Data: 
 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 
Citește cu atenție propozițiile și urmează instrucțiunile. 



Nume :                                                                                           Data: 
 

FIȘĂ DE LUCRU  

 

 
1. Scrie inițialele cuvintelor în căsuțe și descoperă cuvântul ascuns. Scrie o propoziție pe spațiul punctat,  

folosind cuvântul descoperit. 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

2. Citește propozițiile și colorează căsuța potrivită,“A” pentru “Adevărat” și “F” pentru “Fals”. 

A 

3. Numerotează cuvintele pentru a forma propoziții. Unește fiecare propoziție cu imaginea potrivită. 

F 

A F 

A F 

face            Albina           miere. 

este              roșu.           Mărul 

Elefantul are culoarea roz. 

Mă încalț cu teniși. 

Iarna înfloresc zambilele. 


