s S– şŞ
Obiective: Analiza şi sinteza unui material verbal dat (text, propoziţie, cuvânt)
Lexie receptivă
Activizarea şi dezvoltarea vocabularului
Diferenţiere fonematică (S – Ş)
Cerinţe:
1.

Citeşte corect şi expresiv textul următor:

Sperietura
Afară plouă: nu e tocmai potrivit
pentru o zbenguială pe tobogan.
Ştefan este răcit şi nu merge astăzi în
parc. Stă acasă cu bunicul Stănel şi cu
Lăbuş cel zburdalnic, prietenul său din
lumea animalelor.
Ştefan nu se plictiseşte în casă.
Se joacă frumos cu jucăriile preferate: maşina roşie de pompieri,
ambulanţa şi cuplul de păpuşi simpatice, Ştefania şi Vasilică, personaje
importante în poveştile inventate de el.
Astăzi, de exemplu, Vasilică este poliţist în trafic, iar Ştefania, o
şcolăriţă care nu ştie să traverseze corect pe zebră. Ştefan nu are niciun
spectator. Lăbuş l-a abandonat. Doarme pe covor şi visează la căţeluşa
vecinei, iar bunicul Stănel sforăie de zor în fotoliul confortabil.
Din greşeală, poliţistul Vasilică alunecă şi cade pe coada lui Lăbuş.
Căţeluşul se trezeşte şi, speriat, începe să latre. Urlă aşa de tare, încât îi
tulbură somnul bunicului Stănel, care, supărat, întrerupe povestea pusă
în scenă de Ştefan:
- Ce se întâmplă, nepoate ? Iar îl necăjeşti pe sărmanul Lăbuş ?
Băieţelul însă îl ceartă zdravăn pe Vasilică, poliţistul cel distrat:
- Eşti mai rău decât un pieton neatent ! Nu meriţi să fii poliţist !
Trebuie să-ţi schimbi meseria !
Băiatul îşi consolează apoi căţeluşul încă buimac:
- Dragul meu Lăbuş, ce sperietură ai tras ! Stai liniştit ! Vinovatul
şi-a recunoscut greşeala şi a primit pedeapsa meritată.
Fâstâcit, poliţistul Vasilică şi-a dat demisia.
Vocabular:
zbenguială = joacă, hârjoneală;
a zburda = a se zbengui,a sălta,
a alerga sprinten;
a tulbura = a deranja, a incomoda;
trafic = circulaţie;
a consola = a alina, a mângâia;

distrat = zăpăcit (de somn), neatent,
buimac, năucit;
sperietură = spaimă;
pedeapsă = sancţiune;
pieton = trecător;
fâstâcit = intimidat, tulburat;
demisie = retragerea dintr-o funcţie.
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2. Răspunde în scris la următoarele întrebări:

Care este titlul povestirii ?

Cu ce jucării se joacă în casă Ştefan? Enumeră-le !

De ce a fost pedepsit poliţistul Vasilică ?

Ce pedeapsă a primit Vasilică cel distrat ?

Cine credeţi că este adevăratul vinovat ?

Câte personaje reale apar în acest text ? Enumeră-le !
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3. Formează perechi de cuvinte cu acelaşi înţeles, după modelul de mai jos:

necaz

zglobiu

simpatic

neatent

consolare

sancţiune

zburdalnic

atrăgător

distrat

alinare

trezire

supărare

pedeapsă

zbenguială

sperietură

deşteptare

joacă

spaimă

4. Subliniază varianta corectă, corespunzătoare textului citit:

Titlul textului este Sperietura / Spaima.
Bunicul lui Ştefan se numeşte Stănică / Stănel.
Lăbuş este un căţeluş molatic şi bolnăvicios / zburdalnic.
Păpuşa Vasilică are rolul unui poliţist vigilent / distrat in trafic.
Povestea pusă în scenă de Ştefan are doi spectatori. /
două personaje.
Vasilică tulbură somnul bunicului Stănel şi al motanului Lăbuş. /
bunicului Stănel şi al câinelui Lăbuş.
Adevăratul vinovat este Lăbuş / Ştefan.
5. Alege din text cuvinte cu literele s – S şi ş – Ş şi scrie-le în coloana potrivită:

s–S

ş–Ş
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6. Alege, bifând X în casetă, variantele corecte prin care cuvintele spectatori,
şcolăriţă, consolează şi personaje se pot despărţi la capăt de rând:

specta –
tori

spe –
ctatori

spec –
tatori

spectat –
ori

şcolă –
riţă

şcol –
ăriţă

şcolări –
ţă

şcolăr –
iţă

consol –
ează

con –
solează

conso –
lează

consolea –
ză

perso –
naje

per –
sonaje

person –
aje

persona –
je

7. Scrie în locul liniuţei litera care lipseşte (s cu albastru; ş cu portocaliu):

Va__ilică e__te poliţi__t în trafic, iar __tefania o __colăriţă care
nu __tie

__ă

traver__eze corect pe zebră.

__tefan nu are niciun

__pectator. Lăbu__ l-a abandonat. Doarme pe covor __i vi__ează la
căţelu__a vecinei, iar bunicul __tănel __forăie de zor pe fotoliu. Din
gre__eală, poliţi__tul Va__ilică alunecă __i cade pe coada lui Lăbu__.
Căţelu__ul

__e

treze__te

__periat __i latră, tulburând __omnul

bunicului __tănel. A__tfel __e întrerupe pove__tea pu__ă în __cenă
de băiat.
8. Separă cuvintele din fiecare propoziţie printr-o linie oblică şi transcrie corect
enunţul pe liniatura corespunzătoare.
Scrie în pătratul din dreapta propoziţiei câte cuvinte conţine aceasta şi marchează
în culori distincte literele s S şi ş Ş:

PăpuşileŞtefaniaşiVasilicăsuntpersonajeînpoveştileluiŞtefan.

ŞtefanstăacasăcubuniculStănelşicuLăbuşcăţeluşulcelsprinten?
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9. Alcătuieşte câte o propoziţie cu următoarele cuvinte, marcând în culori diferite
literele s şi ş: greşeală, povesteşte, fâstâcit şi scenă:

10. Transcrie fragmentul din text în care se vorbeşte despre greşeala poliţistului Vasilică
şi urmările ei.
Marchează în culori diferite literele s – S şi ş – Ş (s S cu albastru, ş Ş cu portocaliu):
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