
Numele şi prenumele__________________                    Data: 4.05-8.05.2020 

Ghici  ghicitoarea mea! 

1. Care floare are gheare  
Şi parfumul cel mai tare? 
          ____________________________ 

2. Cupe albe,  sângerii 
Stau pe lujere înfipte, 
Parc-ar fi nişte făclii 
Hai, ghiceşte-le de ştii! 
                         _____________________________________ 
3. Stele albe ca de nea 
Se văd şi-n grădina mea. 
                        ______________________________________ 
4. Am în curte un stejar  
Cu vârf roşu ca de jar. 
                        _____________________________________ 
5. Voinicel cu haină albă, 
Iese primul din zăpadă. 
                          __________________________________________ 
6. Rămurea cu clopoţei, 
Hai, ghiciţi numele ei! 
                            _____________________________ 
7. Ban de aur colorat,  
Cu pene înconjurat 
Îl puteţi ghici îndată 
Că are un nume de fată. 
                         _______________________ 

8. Şi pe deal ca şi pe şes  
Poţi vedea fes lângă fes.  
 _____________________________ 

Vocabular: 

sângerii- de culoare roşie 

făclie- lumânare, flacără, torţă 

fes - bonetă, căciulă 



FIŞĂ DE LUCRU 

SĂ SCRIEM CORECT MAI / M-AI 

      Noi suntem în luna mai. În această lună suntem mai voioşi pentru că ne bucurăm de mai 
mult soare, ieşim în parc să ne jucăm. M-ai văzut în parc? M-ai întrebat ceva?  

M-ai    - este format din două cuvinte care se rostesc într-o singură silabă:  

                  * m - pronume ( pe mine) ţine locul unei persoane  
                  *-ai - verbul ,,a avea " conjugat la indicativ prezent : eu am, tu ai,       
                           el/ea are........este legat prin înţeles de cuvântul care urmează 

 



1. Completeaza cu ,, mai’’ si ,,m-ai’’ spatiile libere: 

       La inceputul lunii .............. m-am intalnit cu Dan. Era ............. vesel decât 
săptămâna trecută. 

- De ce .......... ocolit atâta timp? 
- Am fost ocupat. Mă pregătesc pentru concursul din luna ..............! 
- Deci, .............ai câteva zile! 
- Da. .............rugat să-ţi dau şi ţie cărţile! 
- Mulţumesc! Mult succes! 

     2.Alege forma corectă: 

a. M-ai/Mai strigat? 

b. Bunica locuieşte mai/m-ai departe de noi. 

c. Intr-o zi de mai/m-ai am plecat în excursie. 

3.Ordonează cuvintele pentru a forma enunţuri: 
  

a. la, cu, mai, bunica, m-ai lua, tine, bine; 

_______________________________________________ 
b. la, vrăbiuţele, mâncare, venit, n-au, mai; 

_______________________________________________ 


