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1. LITERE ŞI CUVINTE

Ce este necesar pentru joc?
Fişe de lucru (vezi paginile 7, 8 şi 9), creioane colorate.

Cum se organizează jocul?
Participanţii la joc se grupează în echipe alcătuite din cel mult patru elevi. Conducă-

torul de joc, ajutat de reprezentanţii echipelor, distribuie fişele, apoi anunţă condiţiile
concursului:

1. colaborarea între membrii echipei;
2. respectarea timpului de lucru;
3. explicarea modului de completare a fişelor prin reprezentanţi.
După expirarea timpului stabilit pentru a completa fişele se evaluează şi se comple-

tează la tablă un tabel asemănător celui de mai jos:

ECHIPELE PROBELE TOTAL
1 2 3 4 5 PUNCTAJ

Echipa I 
Echipa a II-a 
Echipa a III-a 
Echipa a IV-a 
Echipa a V-a 

Echipa care înregistrează punctajul cel mai mare este declarată câştigătoare.

Află câte cutii pline cu vopsea sunt necesare în total dacă pentru:
• un oblon mare trebuie o jumătate de cutie;
• două obloane mici trebuie o jumătate de cutie;
• uşa trebuie vopsită folosind două cutii cu vopsea.

LIMBĂ ŞI COMUNICARE
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FIŞA NR. 1

Mesaje „secrete”

1. Dacă literele cuvântului URS se află pe locurile:

atunci „criptează” literele cuvintelor date mai jos:

CAL � ; GÂSCĂ � ; 

CERB � ; TIGRU � ;

ELEFANT � ; PUI � .

2. Dacă:

înseamnă OAIE, atunci „decriptează”:

Cuvintele sunt:
_____________________________________________________________________.

5; C 4; C 1; A 1; D 2; E 2; A 2; A 3; C 2; A 2; B 1; A 3; E 4; F

;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;

;;;;;;;;

2; A3; E2; E1; C1; E1; B4; C1; D2; A5; F

2; A2; E1; A3; F

4; C 4; D5; BA Ă Â B C D

E F G H I Î

J K L M N O

P Q R S Ş T

Ţ U V X Y Z

1

2

3

4

5

A         B        C         D         E         F

A Ă Â B C D

E F G H I Î

J K L M N O

P Q R S Ş T

Ţ U V X Y Z

1

2

3

4

5

A         B        C         D         E         F
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FIŞA NR. 2

Cuvinte „ascunse”
Caută cuvinte!

Acestea sunt:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Cuvintele descoperite reprezintă denumirea unor:
______________________________________________________________________

Acestea sunt:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Cuvintele descoperite reprezintă denumirea unor:
______________________________________________________________________

A C E P I O U T S

O Ă C I C U C I T

U M A N E U I G I

P I N G U I N R C

E L G U A G A U L

Ş Ă U I Ş Ă R P E

T O R N E I E O T

E U A I U N N A E

A I L A M Ă U E O

A C O A E I A I M

E O G U T U I O Ă

I R O A E I O U R

O C I R E Ş U R A

U O A E I U A A P

Ă D E A I O U E R

A U O V I Ş I N U

E Ş I A E U A I N

Z A R Z Ă R A E I
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FIŞA NR. 3

Cuvinte „invers”
Observă, apoi scrie denumirea animalelor din grădina zoologică.
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2. ÎN LUMEA PERSONAJELOR DE BASM

Ce este necesar pentru joc?
Fişele de la paginile 11, 12, 13 multiplicate, creioane colorate.

Cum se organizează jocul?
Jocul poate fi organizat pe echipe sau prin participarea colectivului de elevi.
Conducătorul de joc repartizează fişele de lucru care se completează apoi într-un

timp prestabilit.
Pentru desemnarea câştigătorilor se evaluează la final fiecare fişă de lucru.
Înregistrarea rezultatelor se poate realiza utilizând tabelul următor:

Colorează numai bradul cu următoarele caracteristici:
• frumos;
• nu foarte mic;
• nu al patrulea;
• cu un trunchi foarte drept.

FIŞA NR. 1 FIŞA NR. 2 FIŞA NR. 3

Echipa I
Echipa a II-a
Echipa a III-a

PROBE DE
LUCRU

Echipa
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PINGUIN

FIŞA NR. 1

1. Ajută-l pe Făt-Frumos să găsească drumul spre palatul în care Zmeul a închis-o pe
Ileana Cosânzeana.

2. Pentru a intra în palat s-a deghizat! Completează desenele pentru a arăta cum.

mustaţă neagră şi 
perucă (păr blond)

barbă roşie şi pălărie 
albastră cu pană galbenă

cercei lungi şi perucă 
(păr cârlionţat)
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FIŞA NR. 2

1. Făt-Frumos a fost ajutat de Piticul Pământului, dar acesta şi-a pierdut „umbra”.
Înconjoară cu o linie verde „umbra” Piticului Pământului.

2. Ultima încercare la care a fost supus Făt-Frumos a fost aceea de a alege pe 
singurul Nebun diferit de ceilalţi. Care este?
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FIŞA NR. 3

1. Citeşte cu atenţie textul!

Prâslea cel voinic şi merele de aur
de Petre Ispirescu

(fragment)
Era odată un împărat puternic şi mare şi avea pe lângă palaturile sale o grădină fru-

moasă, bogată de flori şi meşteşugită nevoie mare! Aşa grădină nu se mai văzuse până
atunci p-acolo. În fundul grădinei avea şi un măr care făcea mere de aur şi, de când îl
avea el, nu putuse să mănânce din pom mere coapte, căci, după ce le vedea înflorind,
crescând şi pârguindu-se, venea oarecine noaptea şi le fura, tocmai când erau să se
coacă. Toţi paznicii din toată împărăţia şi cei mai aleşi ostaşi, pe care îi pusese împăra-
tul să pân dească, n-au putut să prinză pe hoţi. În cele mai de pe urmă, veni fiul cel mai
mare al împăratului şi-i zise:

— Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin astă grădină de atâtea ori şi
am văzut roade foarte frumoase în pomul din fundul grădinei, dar n-am putut gusta ni-
ciodată din ele; acum au dat în copt, dă-mi voie ca nopţile astea să păzesc însumi şi mă
prinz că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuieşte.

2. Încercuiește litera corespunzătoare completării corecte a fiecărui enunț.
� Fragmentul prezintă:

A. un zmeu mânios; B. un vrăjitor; C. un împărat puternic și mare.
� Acesta avea pe lângă palat:

A. grajduri cu boi și vaci; B. o grădină zoologică;
C. o grădină frumoasă, bogată de flori și meștesugită nevoie mare.

� În grădină creștea, alături de alte plante:
A. un palmier; B. un măr care făcea mere de aur; C. un nuc.

� Împăratul nu putuse să mănânce mere coapte pentru că:
A. putrezeau; B. erau distruse de omizi; 
C. venea oricine noaptea și le fura.

� El a așezat lângă măr:
A. camere de luat vederi; B. reflectoare puternice;
C. toți paznicii din împărăție și cei mai aleși soldați.

� În cele din urmă, a venit:
A. un vrăjitor; B. un general de armată; 
C. fiul cel mare al împăratului.

� Fiul cel mare al împăratului a cerut:
A. să taie mărul; B. să-l acopere cu o plasă de sârmă; 
C. ca nopțile să păzească el mărul. 
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3. JOCUL PRONUMELOR PERSONALE

Ce este necesar pentru joc?
Jetoane pe care se notează pronumele personale: eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele.

Cum se organizează jocul?
Participanţi se aşază în cerc. În centru, conducătorul de joc ridică, pe rând, jetoanele

pe care sunt notate pronumele personale, apoi indică un participant la joc. Acesta tre-
buie să alcătuiască o propoziţie în care se foloseşte pronumele indicat, dar care con-
ţine şi o caracteristică pozitivă despre cel care este alcătuită.

Exemple:

1. Se ridică: , apoi se alcătuieşte propoziţia:
Noi participăm la un joc interesant.

2. Se indică: , apoi se alcătuieşte propoziţia:
Tu eşti un conducător de joc corect.

4. GEMENII

Ce este necesar pentru joc?
Un microfon-jucărie.

Cum se organizează jocul?
Se alcătuiesc grupuri de câte cel puţin trei membri între care se stabilesc cei care vor

fi intervievaţi şi cel care este reporterul. Acesta anunţă tema interviului, apoi formu-
lează întrebări. Răspunsurile trebuie rostite de ceilalţi membri ai echipei în acelaşi timp.

Adună toate numerele din interiorul triunghiurilor, apoi pe cele din interiorul
cercurilor şi stabileşte care dintre numerele indicând suma este mai mare şi cu cât.

TU

NOI
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5. JOC CU... TIMPURILE VERBULUI

Ce este necesar pentru joc?
Tablouri alcătuite pe teme diferite: anotimpuri, acţiuni desfăşurate în diferite spaţii.

Cum se organizează jocul?
Jocul se desfăşoară în colectiv. Se prezintă elevilor tablourile, iar pe baza acestora ei

trebuie să alcătuiască propoziţii dezvoltate.
Exemplu:
Folosind un tablou de primăvară, un elev spune propoziţia: Maria culege ghiocei gin-

gaşi (verbul la timp prezent). Conducătorul jocului adresează întrebarea: Tu când ai făcut
(vei face) aşa?, la care elevul numit trebuie să răspundă în propoziţii cu verbul la timpul
cerut de întrebare. Eu am cules ghiocei gingaşi astă primăvară sau Eu voi culege ghiocei
gingaşi la primăvară.

În acest mod se continuă şi cu celelalte tablouri.
Astfel, elevii sunt puşi în situaţia de a trece verbul utilizat în propoziţii la timpurile

prezent, trecut şi viitor.

6. VINE POŞTA!

Ce este necesar pentru joc?
Ilustraţii reprezentând animale, fructe, legume, unelte, table magnetice, alfabet mag-

netic.

Cum se organizează jocul?
După ce toţi elevii au pregătit tablele magnetice pentru aşezarea literelor, con ducă-

torul de joc, numit „poştaşul”, prezintă o ilustraţie şi cere elevilor să o recunoască, fără
însă a o denumi, după care se trece la culegerea literelor şi compunerea cuvintelor.

Pentru a stimula spiritul de observaţie al elevilor, se recomandă ca verificarea mo-
dului în care s-a realizat sarcina să fie făcută prin notaţii de către unul sau doi elevi din
fiecare rând de bănci, apoi unul sau doi elevi citeşte cuvântul compus.

„Poştaşul” prezintă o altă ilustraţie şi se procedează în continuare în acelaşi mod.
Vor fi evidenţiaţi toţi elevii care nu au avut nicio greşeală.

Descoperă regula, apoi continuă:

10; 100; 20; 200; 30; 300;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7. CUVINTE... GHICITOARE

Ce este necesar pentru joc?
Nu sunt necesare obiecte pentru joc.

Cum se organizează jocul?
Jocul se desfăşoară în colectiv. Conducătorul de joc cere elevilor să asculte cu aten-

ţie întrebările formulate, iar pe hârtie să scrie răspunsurile corecte. Câştigă cel care a
răspuns corect.

Exemple:
1. Prin adăugarea unei litere la denumirea unei arme străvechi de luptă, obţinem de-

numirea unei grădini publice:
ARC – PARC

2. Denumirea cărei cifre de la 1 la 9 devine un aliment prin înlocuirea literei de la în-
ceputul ei?

ŞAPTE – LAPTE
3. Prin schimbarea literei de la începutul unor cuvinte se obţin alte sensuri:

a) ins dintr-un popor vechi; LAC – DAC
b) o floare roşie din grădină; LAC – MAC
c) pocnet de puşcă; LAC – PAC
d) obiect pentru păstrat cereale. LAC – SAC

8. GRĂDINARUL

Ce este necesar pentru joc?
Coş cu fructe, pentru fiecare participant câte unul.

Cum se organizează jocul?
Elevii se organizează în două echipe. Se aranjează pe două rânduri, unul în faţa altuia.

„Grădinarul”, adică cel care conduce jocul, trece prin mijlocul lor şi adresează o între-
bare fiecăruia. Întreabă pe cel din dreapta, apoi pe cel din stânga. Dacă elevul nu ştie răs-
punsul, îl ajută colegul din echipa alăturată. Dacă nu ştie nici acesta, atunci răspunde
„grădinarul”. Fiecare elev care răspunde primeşte ceva din coş.

Descoperă regula, apoi continuă:

1; 11; 111; 2; 22; 222; 3; 33; 333;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9. ROMB CU… SILABE

Ce este necesar pentru joc?
Foi de hârtie.

Cum se organizează jocul?
Jocul poate fi organizat cu mai mulţi elevi. Primul dintre jucători scrie în colţul de sus

al unui romb un cuvânt format din două silabe. Jucătorul următor scrie un cuvânt nou
format tot din două silabe, folosind în cuvântul nou prima sau a doua silabă din cu-
vântul scris de primul jucător.

Când foloseşte prima silabă, cuvântul nou se formează în stânga; când foloseşte a
doua silabă, cuvântul se formează în dreapta. E de dorit ca, pe cât este cu putinţă, cu-
vintele să se repete cât mai puţin sau să nu se repete deloc.

Câştigă cel care completează primul rombul.

Stabileşte diferenţele, apoi completează:



10. SĂ CONVERSĂM!

Ce este necesar pentru joc?
Nu sunt necesare obiecte pentru joc.

Cum se organizează jocul?
Participanţii se organizează în două echipe egale numeric. Conducătorul de joc pre-

zintă regulile desfăşurării activităţii.
1. Se generează o discuţie cu una dintre persoanele aflate în echipa adversă prin mi-

mică.
2. a) Se comunică prin gesturi cu persoana aleasă pe o temă stabilită de conducăto-

rul de grup (o plimbare în parc; conducerea unei biciclete; participarea la un curs de
dans etc.).

b) Se comunică verbal cu persoana aleasă pe o temă anunţată de conducătorul de
grup.

Câştigă echipa care a iniţiat şi susţinut corect tema dată respectând şi timpul stabi-
lit pentru desfăşurarea conversaţiei.

Variantă:
Copiii sunt grupaţi câte trei şi fiecare decide ce jucător va fi: A, B sau C. Jucătorii A şi

B iniţiază o scenă de dialog de la care să nu fie distraşi (pe o temă aleasă de ei). Jucăto-
rul C trebuie să încerce prin orice mijloace, mai puţin prin contactul fizic, să le atragă
atenţia asupra lui. Dialogul poate fi înlocuit cu mimarea unor convorbiri pe teme date.

În ce sens se roteşte B?

18
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11. NE JUCĂM… ŞI DIALOGĂM!

Ce este necesar pentru joc?
Nu sunt necesare obiecte pentru joc.

Cum se organizează jocul?
Conducătorul de joc formulează o întrebare dintr-un domeniu prestabilit primului

dintre participanţi. Acesta răspunde, apoi adresează o întrebare din acelaşi domeniu
următorului participant. Acţiunea se repetă în acelaşi mod până când toţi participanţii
la joc sunt eliminaţi.

Variante:
1. Se formează grupuri de câte 3 sau 6 copii. Pe rând, fiecare trebuie să spună două

adevăruri despre el şi o minciună. Colegii din echipă au sarcina să ghicească minciuna.

2. Copiii sunt aşezaţi în cerc. Pe rând, păşesc în centrul cercului, se prezintă, mimează
emoţia, starea care îi definesc. Apoi ceilalţi copii merg în centrul cercului şi folosesc per-
soana a III-a, spunând:

El, ea este ........... şi ........... (timidă, bucuroasă, furioasă).

3. Copiii sunt aşezaţi în cerc. Fiecare trebuie să îşi imagineze un cadou pe care ar vrea
să îl primească, apoi, pe rând, fiecare jucător merge în centrul cercului şi îşi ia cadoul. Se
întoarce la locul lui şi descrie prin mimă: greutatea, mărimea, etapele despachetării ca-
doului, emoţiile trăite la vederea lui, modul de întrebuinţare. Ceilalţi jucători au ca sar-
cină să ghicească ce cadou a primit copilul şi să numească emoţia.

Află numele planetei; literele sunt ascunse în „căsuţele” 5, 15, 31, 49 şi 51.

______________
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12. AŞA DA! AŞA NU!

Ce este necesar pentru joc?
Foi mari de hârtie, markere.

Cum se desfăşoară jocul?
Copiii sunt organizaţi în patru sau şase grupe (în funcţie de numărul total al elevilor

din clasă). Fiecare grupă va trebui să împartă printr-o linie coala de flipchart în două ju-
mătăţi. Sunt rugaţi ca într-o jumătate să scrie, de exemplu, 10 beneficii ale utilizării in-
ternetului, ale citirii pe timpul nopţii, ale alimentelor fast-food etc. şi 10 riscuri pe
aceleaşi teme. De asemenea, să realizeze câte un desen reprezentativ pentru conţinu-
tul fiecărei jumătăţi. După 20 de minute, copiii sunt rugaţi să prezinte, pe grupe, bene-
ficiile şi riscurile descoperite, definind fiecare concept (pot să descrie o situaţie în care
au auzit că acel concept a fost folosit). Grupa care a identificat cele mai multe concepte
şi care a putut defini cel mai bine va fi premiată.

Află câtă apă trebuie să bea elefănţica Ela pentru a echilibra balanţa, ştiind că
vasul cu apă are 2 000 kg, iar elefănţica Ela 1 000 kg.
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Calculează aici:




