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6. Separă cu o linie cuvintele următoarelor propoziţii. Scrie propoziţiile astfel obţinute.
a) amstinsluminaîncameră;

b) energiaeolianăfoloseşteforţavântului;

c) salvareaplaneteidepindedenoi;

7. Scrie câte o propoziţie:
a) alcătuită din patru cuvinte;

b) alcătuită din şase cuvinte;

c) alcătuită din cinci cuvinte, dintre care unul să denumească fenomene ale naturii;

d) alcătuită din patru cuvinte şi prin care să soliciţi o informaţie.

5. Completează tabelul scriind cuvinte cu sens opus celor date.

leneș rece început adevărat flămând înalt lat
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1. a) Citeşte următorul text:

Florile de liliac împodobeau grădina din fața casei. Un vânt domol le poartă parfumul îm-
bietor până în camera lui Andrei. Băiatul se gândește o clipă. Va culege un buchet imens 
pentru mama.

b) Completează tabelul cu părţile de vorbire (cuvintele) care denumesc fiinţe, fenomene 
ale naturii, însuşiri, acţiuni.

2. a) Scrie un bilet adresat mamei prin care o anunţi că ai plecat la biblioteca şcolii pentru a 
împrumuta o carte.

3. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu înţeles asemănător. Scrie propoziţiile astfel 
obţinute.

a) La apariţia soarelui, în grădină s-a întâmplat un miracol.

b) O mare bucurie l-a cuprins pe Victor la aflarea veştii.

c) Îi era teamă, bănuind primejdiile din peşteră.

EXERCIȚII DE DEZVOLTARE

Ființe Fenomene ale naturii Însușiri Acțiuni

b) Încercuieşte cuvin-
tele de legătură în 
textul scris de tine.
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4. Formează, după model, cuvinte care exprimă acţiuni.

5. Urmând modelul dat, adaugă un sunet sau un grup de sunete pentru a obţine cuvinte cu 
sens opus cuvintelor date.

6. Observă imaginea, apoi scrie un text în care să utilizezi cele douăsprezece cuvinte desco-
perite în careul alăturat.

înalt   – ;
pachet – ;
lumină – ;
pădure – ;

nor  – ;
curaj  – ;
vorbă  – ;
zid  – .

ordonat   – ;
plăcut      – ;
atent      – ;

mulțumit – ;
capabil     – ;
exact        – .

A L E E M Z M E U M

M E L B I J S U R V

B A L A N S O A R E

A G A T I M T C O S

N A T R O C R O T E

C N L A T A O M I L

A E R N P O N M A I

D U M I N I C A L O
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1. Observă imaginea alăturată.
• Scrie apoi un text alcătuit din cinci-şapte propoziţii.

2. Colorează în fiecare şir casetele care conţin substantive ce denumesc:

a) fiinţe →

b) lucruri →

c) fenomene ale naturii →

INTUIREA SUBSTANTIVULUI

• Găseşte în textul tău cuvintele care denumesc fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii. Com-
pletează apoi tabelul de mai jos.

Fiinţe

Lucruri

Fenomene ale naturii

SĂ ÎNVĂŢĂM!

stilou caiet scrie frumos om Ionescu pisică

grădină gard umbrelă băiat Popescu vânt ninsoare

vânt copac cărare nea grindină ceaţă
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3. a) Spune ce denumesc substantivele subliniate din următorul text:

Domnul Popescu vrea să scrie o scrisoare fiului său.
Se aşază la birou, ia stiloul şi o foaie de hârtie. Se gândeşte puţin, apoi scrie:

b) Subliniază toate substantivele din text.

4. Observă ce denumeşte substantivul scris pe fiecare petală. Colorează-le apoi doar pe ace-
lea care respectă cerinţa.

5. Citeşte următorul text. Subliniază substantivele. Scrie-le apoi în coloana din stânga pe cele 
care denumesc fiinţe şi în coloana din dreapta pe cele care denumesc lucruri.

– Unde ai pus cei patru bănuţi? a întrebat zâna.
– Am pierdut banii, a răspuns Pinocchio, deşi îi avea în buzunarul hainei.

(Carlo Collodi – „Pinocchio“)

Substantive care denumesc fiinţe Substantive care denumesc lucruri

Dragă Andrei,
A trecut mult timp de când ai plecat în străinătate.
Ştiu că ai o casă mare, o maşină nouă şi un serviciu 

bun.
Dar nouă ne e dor de tine şi ... .

br
ad

ba
nc

ă

grin
dină

Lig
ia

pr
of

es
or

nor

da
ns

m
an

ua
l tu

ne
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m
et

ru

şc
oa

lă

um
br

ă
Marin stilou

umbrelă

ac
to

r

elevi

pl
oa

ie
medic

catedră
vijelieJoiana

director

nisip
FIINŢE

LUCRURI

FENOMENE
ALE

NATURII
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6. Grupează în tabelul de mai jos substantivele date, ţinând seama de ceea ce exprimă fiecare.
pat, sorcovă, fruct, Tisa, Haiduc, cal, România, cuțit, argint, Sibiu, fulger, om, tunet, bunic, 

lapoviță, ploaie, Mureș, caniculă, nepoată.

Ființe Lucruri Nume Fenomene ale naturii

7. Încercuieşte forma corectă a substantivelor:

8. Scrie substantivele sugerate de cele două imagini. Alcătuieşte o singură propoziţie în care 
să le foloseşti.

a) piatră, peatră;
b) peaţă, piaţă;
c) ciorap, ceorap;
d) ciaţă, ceaţă;
e) eşire, ieşire;
f) elefant, ielefant;

g) gheozdan, ghiozdan;
h) gheată, ghiată;
i) ghem, ghiem;
j) unghe, unghie;
k) uameni, oameni;
l) pluaie, ploaie.

     
     


