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FIŞE DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ 

 

 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (1) 

 

1. Pune semnul întrebării sau punct acolo unde este nevoie: 

Ghicitoarea ştiu că-ţi place ( ) 

Ce-i ca un burduf de ace ( ) 

Ca un pepene cu ţepi ( ) 

…………………………….. 

Cine are mii de ţepi ( ) 

Cui îi ustură şoriciul ( )  

Ai ghicit că e ariciul ( ) 

2. Scrie întrebări pentru răspunsurile date: 

…………………………………………… 

Lunile de toamnă sunt: septembrie, octombrie, noiembrie. 

…………………………………………… 

Ieri am fost în excursie la Bran. 

…………………………………………… 

Caietul Alinei este curat. 

3. scrie două întrebări pentru următorul enunţ: 

Raluca şi Alina merg mâine la teatru. 

 

 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTA (2) 

 

1. Scrie semnul de punctuaţie potrivit: 

A ieşit soarele ( ) 

La mulţi ani ( ) 
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Bună ziua ( ) 

2. Uneşte fiecare cuvânt cu enunţul potrivit: 

La mulţi ani!     salut 

Vino la mine!     poruncă 

Bună seara!      sfat 

După fiecare masă să ne spălăm pe dinţi! Urare 

3. Scrie o urare dedicată zilei de 8 Martie. 

 

 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (3) 

 

1. Desparte în silabe cuvintele: 

Excursie, exerciţii, exact, existenţă; 

2. Scrie corect următoarele cuvinte: 

ecsecuţie, egzemplu, egzamen, egzerciţiu, Alecsandru, tecst; 

2. Ordonează cuvintele în propoziţii: 

• meu, se, fratele, pregăteşte, examen, pentru 

• face, exerciţii, culegere, multe, din 

• concurs, după, pleacă, în, va, excursie 

 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (4) 

 

1. Încercuieşte literele â şi î din propoziţiile: 

 Oana mănâncă întâi pâine proaspătă apoi îşi pune apă în pahar. 

 Alex hotărî să reînceapă antrenamentele de înot. 

 Câinele vecinilor latră neîncetat. 

2. Completează cu literele â sau î: 

 gr_u, _mpacheta, c_mpie, l_nă, ur_, _ndoit, _ns_gerat, s_nge. 

3. Ordonează silabele pentru a forma cuvinte:  
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 îm/u/pre/nă, nă/stâ, pla/în/tâm/re, râ/tă/ho/re. 

 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (5) 

 

1. Citeşte textul şi scrie linia de dialog acolo unde este cazul: 

 „Două capre se întâlniră pe o punte. Ele se luară la ceartă: 

  Fă-mi loc să trec! Zise una. 

  Nu-ţi fac, fă-mi tu mie! răspunse a doua. 

  Lasă-mă că eu am păşit prima pe punte! 

 Caprele au ajuns la bătaie şi amândouă au căzut în apă.” 

2. Ajută-l pe Mihai să corecteze tema: 

Este iarnă. Andrei vine de la săniuş. Tu cu cine ai fost la derdeluş întreabă Alina. 

Cu prietenii mei. Mâine merg şi eu. 

  

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (6) 

 

1. Completaţi cuvintele cu litera  „â” sau „î”: 

_nceput    pl_ng_nd 

adulme_nd    ur_ 

m_nc_nd    _mpung_nd 

2. Despărţiţi în silabe cuvintele: împletit, îmbujoraţi, pârâu, încercând. 

3. Alcătuiţi enunţuri cu cuvintele: împletit, îmbujoraţi, pârâu, încercând. 

 

 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (7) 

 

1. Despărţiţi în silabe cuvintele: toamnă, nouă, teamă, iar, iepureşte, ploua, 

frumoasă, ouă, cearcăne, poiană, piese. 

2. Încercuiţi cuvintele care conţin diftongi: nouă, prieten, două, pian, vouă, 
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mure. 

3. Daţi exemple de câte trei cuvinte care conţin grupurile de litere: ea, ia, oa, ie, 

ua, uă. 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (8) 

 

1. Alegeţi varianta corectă a ortogramelor: 

 Prietenii mei au fost la / l-a munte. 

 Andreea la / l-a adus pe Azorel l-a / la noi. 

 Sora sa / s-a nea / ne-a adus flori. 

3. Alcătuiţi enunţuri cu grupurile de cuvinte: l-a instruit, la vecini, l-a văzut. 

4. Transcrieţi corect enunţurile, corectând greşelile: 

Ne-a Vasile la certat pe nepotul său pentru că sa jucat cu bulgări de ne-a. 

L-a fereastră am observat omul cu chip de ne-a pe care la făcut Ionel. 

Noi neam întâlnit cu un scriitor care provine dintr-un ne-am sărac. 

Neam reunit l-a a şaptea aniversare a surorii mele. 

 

 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (9) 

 

1. Transformaţi după model cuvintele subliniate: 

Tata îl ceartă pe Cornel./ Tata l-a certat pe Cornel. 

Mama îl strigă pe Gigi./ ………………………….. 

Maria îl întâlneşte pe fratele ei./ ………………….. 

Ionela îl apreciază pe Cosmin./ …………………... 

2. Transformaţi după model: 

S-a apropiat de noi./ S-au apropiat de noi. 

S-a certat cu Ionel./………………………………. 

Nu s-a gândit la consecinţe./ …………………….. 

Ce mult  s-a bucurat la aflarea veşti./ …………… 
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3. Completaţi cu m-ai sau mai propoziţiile: 

Vreau să mă joc ……………. mult. 

Mâine mă scol………………. devreme. 

Tu nu ……..... văzut când am venit acasă. 

Mie îmi place în luna ………………….. 

……………… rugat să-ţi aduc o carte. 

 

 

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (10) 

 

1. Înlocuiţi cuvintele lui şi ei cu său / sa: 

Bogdan are cartea lui de poveşti. 

Hăinuţa lui este nouă. 

Ghiozdanul lui este frumos. 

Vocea ei este plăcută. 

2. Alegeţi forma potrivită din următoarele propoziţii:  

Ionuţ sa/s-a apropiat de mama sa/s-a cu sfială. El s-a/sa temut să nu îl certe. 

Sora sa/s-a s-a uitat lung la ei. După puţin timp sa/s-a retras în camera sa/s-a. 

3. Completaţi cu ia / i-a, la / l-a, neam / ne-am: 

Minodora …………. adus cartea Ioanei. 

Bogdănel………….. două mere de pe masă. 

Ioana ………… ceartă pe frate ei. 

Părinţii mei plecă ………..munte. 

………….. întors împreună de la spectacol. 

Lui Marin ……….. plăcut la grădina zoologică.  
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