Numele ___________________
Sunetul a. Literele a și A
1. Colorează doar obiectele care conțin sunetul „a”. Încercuiește numărul potrivit de silabe:

1

2 3

1

2 3

1

2

3

1 2

3

1

2 3

2. Colorează căsuța corespunzătoare silabei în care se aude sunetul „a”:

3. Folosește culoarea roșie pentru a marca sunetul „a”:

4. Colorează globulețele respectând următoarea corespondenţă: A -

a-

5. Încercuiește cu roșu litera „a” și cu verde litera „A”:

daruri

brad

6. Scrie după model:
___________________________________________________________________________

A________________________
_________________________
Numele________________

Sunetul m. Literele m și M
1. Desparte în silabe cuvintele reprezentate în imagini și scrie în pătrățel numărul lor:

2. Reprezintă grafic silabele și sunetele fiecărui cuvânt, apoi colorează bulina corespunzătoare
sunetului „m”:

3. Colorează în culori diferite numai literele învăţate până acum:

4. Citește cuvintele de mai jos:

mama Ama

am

5. Scrie litera M și cuvântul AM:
___________________________________________________________________

M_____________________
AM____________________

Numele______________________

Sunetul i. Literele i și I
1. Reprezintă grafic silabele și sunetele cuvintelor ilustrate, apoi colorează cerculețul
corespunzător sunetului „i”:

2. Colorează tot atâtea căsuțe câte silabe are cuvântul ilustrat:

3. Stabilește corespondența dintre imagini și sunetul inițial al cuvintelor care le denumesc:

a

m

i

4. Încercuiește litera „i” cu roșu și litera „I” cu verde:

Irina

inimă

Ioana

inel

5. Citește cuvintele, apoi alcătuiește enunțuri cu ele:

mamaia Mimi

Mia

mami

6. Scrie după model:
________________________________________________________________________

I_______________________
MIMI___________________

Numele_______________________
Sunetul r. Literele r și R
1. Colorează cerculețul unde se aude sunetul „r”:

______

_________________

_________________

______

______

____

___ ___ ___ ___

______

___

____

2. Marchează cu cerculețe sunetele din fiecare silabă. Colorează cerculețul unde se aude sunetul
„r”:

3. Scrie în căsuță cifra corespunzătoare numărului de silabe.

4. Încercuiește litera r cu verde și litera R cu albastru:

rama Mara Ramona Riri roata
5. Citește cuvintele de mai jos :

marama

Mara

Riri

rar

Amara

6. Scrie litera R:
________________________________________________________________________

R________________________________
_

RIRI______________________________________

Numele_________________________
Sunetul o. Literele o și O
1. Reprezintă grafic silabele și sunetele cuvintelor ilustrate. Colorează cerculețul corespunzător
sunetului „o”:

2. Colorează căsuța corespunzătoare numărului de silabe:

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3. Unește imaginea cu reprezentarea grafică potrivită:

4. Unește litera mare cu cea mică de tipar, formând perechi:

A

M I R O
i r a o m

5. Colorează doar literele învățate:

6. Citește cuvintele de mai jos:

IAR

MIRA

RAMA

IRIMIA ORAR

AMAR OI

7. Scrie după model:
____________________________________________________________________

Oo__Oo_________________________
_OM____________________________________
Numele ...........................................

Sunetul s. Literele s și S
1. Completează numărul silabelor pentru fiecare cuvânt. Marchează cu cerculețe sunetele din
fiecare silabă și colorează cu galben cerculețul sunetului „s”:

2. Încercuiește doar cuvintele alcătuite dintr-o silabă și care conțin sunetul „s”:

3. Realizează corespondența dintre imagine și cuvântul care o desemnează:

os

masa

urs

4. Colorează cu aceeași culoare norișorii care pot forma cuvinte:

ma

sa

Mi

mi

ra

Ma

ma

ra

S

5. Încercuiește litera „s” cu verde și litera „ ” cu roșu:

Sinaia

sanie

scară Sorin

soare Simona

6. Scrie după model:

__________________________________
S_________________________________
SOS_______________________________

