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FIȘE DE LUCRU COMPLEMENTARE 

Clasa / nivelul: clasa a II-a 

Disciplina: Comunicare în limba rămână / CLR 

Număr ore Plan cadru Anexa nr.1 la O.M.E.N. 3371/12.03.2013: 6 ore pe săptămână 

Competențe specifice și activități de învățare ( Conform Programei școlare aprobate cu 

O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013 / personalizată): 

 

2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic  

- formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri  

- identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc.  

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din 

universul cunoscut  

- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit  

- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit  

-formularea răspunsurilor la ghicitori 

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare  

- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii  

- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme cunoscute  

-scrierea unor sinonime/ antonime, fără terminologie 

-completarea unor enunțuri date cu cuvinte, expresii conform cerințelor 

-utilizarea dicționarului în explicarea unor cuvinte 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază  

- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă 

a semnelor de punctuaţie)  

- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/ care prezintă interes  

4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale  

- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi culoare  

 

Conținuturi: Alfabetul limbii române; Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări); Aşezarea 

textului în pagină,Textul literar, Recunoaşterea personajelor. Textul liric, Poezii despre 

universul copilăriei,  Vocabular  

Cuvântul; Cuvinte cu sens asemănător, Cuvinte cu sens opus, Fonetică; Despărţirea 

cuvintelor în silabe la capăt de rând; Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)  

 

Toate versurile și exercițiile aparțin autoarei ! 
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Fișa nr. 1 

Când vine vara ! 

Veselie, zumzet și soare, 

Parfum de flori de prin răzoare 

Și voie bună, râs și joc, 

Fluturi gingași și un gândac bondoc... 

Vacanță mare și plimbări 

Și pomi cu rod și vesele cărări 

Pe care- aleargă fericiți trei pici,  

Umblând după șopârle și arici. 

Căci nu- i nicicând mai vesel pe pământ 

Decât când vine vara, cu florile cântând, 

Pe susur de izvoare cristaline, 

Cu gărgărițe, libelule și albine. 

1) Răspundeți la întrebări: 

 

Care este titlul textului ? 

....................................................................................................................................................... 

Ce fel de text este acesta ? 

....................................................................................................................................................... 

Despre ce anotimp este vorba în acest text ? 

....................................................................................................................................................... 

Ce caută cei trei pici ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

2) Explicați cuvintele cu ajutorul dicționarului: 

 

zumzet =.................................. răzoare =.................................... 

gingași =.................................. cristaline =................................. 

 

3) Scrieți lunile de vară. Câte zile are fiecare ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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4) Găsiți și scrieți cel puțin patru perechi de cuvinte care formează rime: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

5) Câte versuri are textul ? 

...................................................................................................................................................... 

 

6) Despărțiți în silabe cuvintele: 

 

veselie -........................  soare - ...........................    joc -..................... 

susur - ..........................  rod -.............................  libelule -.............. 

 

7) Scrieți cuvinte cu înțeles opus: 

 

veselie - ........................ mare - ...........................  fericiți -...................... 

râs - ......................  vine - ............................  aleargă -....................... 

 

8) Scrieți toate cuvintele care denumesc vietăți: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

9) Scrieți alte două întrebări referitoare la text și răspundeți la ele: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

10) Scrieți câte o altă însușire acestor cuvinte: 

 

gândac bondoc; ...........................; fluturi gingași;.............................. 

vacanță mare; ..............................; izvoare cristaline;.......................... 
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Fișa nr. 2 

Toamnă rece 

Picură stropi reci din stele, 

Crengile se-apleacă triste, 

Frunze galbene se-agită... 

Noi avem nasu-n batiste. 

 

Toamna rece și uscată... 

Iată, vine zdrențuită ! 

În frig zboară și suspină, 

Doar o gâză amețită. 

1) Scrieți cuvintele perechi, care formează rimele: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2) Răspundeți la întrebări: 

Despre ce anotimp este vorba în acest text ? 

......................................................................................................................... 

Care sunt lunile acestui anotimp ? Câte zile are fiecare ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Câte strofe are textul ? Dar versuri ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Cum este toamna ? 

....................................................................................................................................................... 

3) Despărțiți în silabe cuvintele: 

stropi -..................... zboară- ........................  frunze - ....................... 

gâză- .................... zdrențuită - ....................  frig - ........................... 
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4) Găsiți intrusul și încercuiți- l: 

reci , triste , galbene , rece , gâză , uscată , zdrențuită , amețită ; 

stropi , crengi , frunze , batiste , gâză , vine ; 

noi , picură , se-agită , se-apleacă , zboară , avem , vine ;  

 

5) Explicați cuvintele cu ajutorul dicționarului: 

 

se-agită =......................................  zdrențuită =....................................... 

suspină =......................................  amețită =........................................ 

 

6) Eu spun multe, tu spui una ! 

stropi - .............................   stele - ..................  

crengi - .............................   frunze - ................. 

 

7) Alintă cuvintele ! 

stropi -.....................  stele - ...................  crengi -..................  

nas -........................  gâză - ....................  frunze - ................ 

 

8) Scrieți alte două întrebări referitoare la text și răspundeți la ele: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

9) Scrieți câte o altă însușire acestor cuvinte: 

 

stropi reci;......................;  frunze galbene;.........................; 

toamnă rece;...................;  gâză amețită;............................; 

 

10) Găsiți din poezie și despărțiți cel puțin 4 cuvinte formate din 3 silabe. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Fișa nr. 3  

Poveste de iarnă 

Dragi copii din țara asta! 

Sunt  atât de fericit ! 

Pomul din grădina noastră, 

Deși-i frig...a înflorit ! 

Dar nu-s flori cum credeți voi... 

Sunt steluțe de zăpadă. 

A căzut prima ninsoare 

Și le-a adunat grămadă ! 

A sosit iarna, drăguța 

Cu alai de fulgi ușori 

Cu ger, frig și brazi cu salbe 

Dar cu drag de sărbători !  

1) Răspundeți la întrebări: 

Despre ce anotimp este vorba în acest text ? 

......................................................................................................................... 

Care sunt lunile acestui anotimp ? Câte zile poate avea fiecare ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Câte strofe are textul ? Dar versuri ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

În ce anotimp înfloresc pomii ? 

....................................................................................................................................................... 

Cum a înflorit pomul din poezie ? 

...................................................................................................................................................... 

 

2) Scrieți patru cuvinte din poezie care au legătură cu iarna: 

...................................................................................................................................................... 

 

3) Scrieți cuvinte cu același înțeles: 

fericit = ..................... zăpadă = ........................  a sosit = ............... 

drăguța = ................. grămadă = ......................  alai = .................... 
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4) Eu spun una, tu mai multe ! 

pom -................  floare - ......................  iarnă -...................... 

ninsoare - .....................  grădină - ....................... 

 

5) Scrieți câte o altă însușire acestor cuvinte: 

 

copil fericit;......................;  iarnă drăguță;.........................; 

brazi împodobiți;...................;  fulgi ușori;............................; 

 

6) Scrieți alte două întrebări referitoare la text și răspundeți la ele: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

7) Alintați cuvintele: 

 

copii - ...................          pomi - .....................  flori - ......................... 

fulgi - ..................  brazi - ......................  ger - ........................... 

 

 

8) Despărțiți în silabe cuvintele: 

pomul - ................  grădina - ......................  frig - .................... 

flori - ..................  steluțe - ........................  ninsoare - ................... 

 

 

9) Alcătuiți câte o propoziție în care cuvântul „steluțe” să se afle la începutul, la 

mijlocul și la finalul propoziției. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

10) Înlocuiți o literă din fiecare cuvânt și formați alte cuvinte, după model: 

 

marcă – mască  asta - ..............  alai - ....................... 

salbe - ..................  flori - .............. ger - ....................... 
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Fișa nr. 4 

E primăvară iar ! 

Soarele ușor apare 

După vreo doi nori pufoși... 

Și-ncălzește tot pământul              

Și trei arici somnoroși.  Zâna Primăvară vine  

Pe văluri de mugur crud 

Cu petale colorate... 

S-a trezit și-un cărăbuș,                                                         Zefir și albine- aud ! 

Toate gâzele prind viață,  

Gândăceii-s toți grăbiți, 

Cu mustățile de ață. 

                                  

1) Răspundeți la întrebări: 

Despre ce anotimp este vorba în acest text ? 

...................................................................................................................................................... 

Care sunt lunile acestui anotimp ? Câte zile are fiecare ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Câte strofe are textul ? Dar versuri ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Cum sunt mustățile gândăceilor ? Explicați ! 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2) Care sunt vietățile care s-au trezit la viață ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3) Despărțiți în silabe cuvintele: 

soarele - ..................   nori - ...................   arici - .................... 

muguri - ..................   trei - .....................  mustățile - ......................... 
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4) Alintați cuvintele:  

nori - .................  arici - ..................  mugur - ..................... 

albine - ................. mustață - .................  ață - .......................... 

 

5) Alcătuiți câte o propoziție în care cuvântul „albine” să se afle la începutul, la 

mijlocul și la finalul propoziției. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

6) Scrieți alte două întrebări referitoare la text și răspundeți la ele: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

7) Alcătuiți propoziții formate: 

-din două cuvinte, cu cuvântul „soarele”;..................................................................................... 

-din trei cuvinte, cu cuvântul „arici”;............................................................................................ 

-din patru cuvinte, cu cuvântul „cărăbuși”;.................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

 

8) Eu spun multe, tu spui una ! 

 

nori - .........................  gâze - .............................  cărăbuși - ....................... 

gândăcei - .................... văluri - ...........................  albine - ........................... 

 

9) Scrieți alte două însușiri pentru cuvintele:  

 

nori pufoși;..................., .....................; arici somnoroși;............................., ........................... 

petale colorate;..................., ......................; gândăcei grăbiți;............................, ........................ 

 

10) Înlocuiți o literă din fiecare cuvânt și formați alte cuvinte, după model: 

 

cros – gros   vine - ....................   crud - ...................... 

trei - ...................  toți- ......................   toate - ...................... 
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Fișa nr. 5 

 

1) Găsiți rima după model: 

 

iepuraș     soare  

greieraș   ........... 

copilaș    ........... 

 

casă     clasă 

.............  ........ 

.............  ........ 

  

rac 

............. 

............. 

............. 

 

mare 

............. 

............. 

............. 

2) În poaiană, în pădure 

Martinel culege ................... 

 

Azi e zi de sărbătoare 

Și pe cer e numai................... 

 

Pe un nufăr, pe un lac, 

Un broscoi cântă .........-.......... 

 

O prințesă- ntr- un palat 

S- a- mbrăcat cu un................... 

Cântă lie, ciocârlie 

Toată vara pe ....................... 

 

Astăzi beau cafea cu lapte 

Și mânânc castane.................... 

 

Vreau să mă plimb cu mașina 

Iepuraș și Moș Arici 

Au găsit cireșe................ 

 

Iepuraș, coconaș 

A plecat pe la ................. 

 

Dar s-a terminat...................... 

 

În pădure, un arici                                    

S-a-ntâlnit cu trei .................... 

 

Prima carte de școlar 

Este un....................... 
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Fișa nr. 6      

Hai să ne jucăm ! 

 

1) Formați cuvinte noi înlocuind prima literă cu o altă literă după model: 

 

CASĂ  CAR   NOUĂ  CER   CAI 

MASĂ  ........   ...........  ........   ....... 

PASĂ  ........   ...........  ........   ....... 

RASĂ  ........   ...........  ........   ....... 

LASĂ  ........   ...........  ........   ....... 

IASĂ  ........ 

  ........ 

  ........ 

  ........ 

  ........ 

 

2) Cu cel puțin două dintre literele date, formați alte cuvinte. Puteți schimba sau nu 

poziția literelor. 

 

INEL  NELI  EL  LINE  LIN  ELI  NIL 

 

CORA  ..........  ...........  ............ ............. ............ ........ 

ADINA ...........  ...........  ............ ............. ............ ........ 

AMIC . ..........  ...........  ............ ............. ............ ........ 

RAMURA   ............ ............ ............ ............... ............ ........ 

RAMĂ ............. ............. ............ .............. ............ ........ 

  

3) Jocuri printre ghicitori: Ghiciți, scrieți ce ați aflat, desenați și colorați.  
Am o prietenă care, 

Mă-nvață, îmi dă povață, 

Dacă știu ca să citesc, 

Tainele-ndată-i găsesc ! 

.......................................... 

 

 

 

 

 
                                             

Bulgăre-arzător 

Roșu, gălbior. 

Vara ne-ncălzește... 

Cine e ? Ghicește ! 

..................................... 
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Cu un morcov roșior      Am un prieten bun, 

Și cărbuni drept ochișori,     Ascultă tot ce-i spun 

Trei fetițe-mbujorate      Și vorba mea mi-o duce 

L-au făcut aseară-n stradă...     Dar și vești îmi aduce. 

Este........................................     ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

      

4) Poezia numerelor 

1 este un cârlig care a-nghețat de frig. 

2 sare pe un butoi și se-ntoarce înapoi. 

3 mănâncă un ardei și-l împarte cu Andrei. 

4 bea un lapte acru că e obiceiul sacru ! 

5 caută un arici ca să-i dea cinci ciuperci mici. 

6 vrea să îi dea oase cățelușei lui Tănase. 

7 vine să-i dea lapte lui Matei...și mere coapte. 

8 mănâncă porumb copt și-l împarte c-un nepot. 

9 are-un coș cu ouă și vrea să vă dea și vouă. 

Și ajungem și la 10...Bea o cană cu-apă rece !    Memorați poezia ! 

 

 Ce faptă bună se ascunde în poezia numerelor ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 Despre ce hrană sănătoasă este vorba în poezie ? Ce mai poți mânca ca hrană 

sănătoasă ? 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 Care este rezultatul adunării tuturor numerelor din poezie ? 
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5) Citiți cuvintele  date  în  sens invers, de la dreapta spre stânga.  

Ce ați descoperit ? Scrieți ambele variante și găsiți și voi astfel de cuvinte. 

 

AMAR  ..................................... ..................................... 

ROPOT  ..................................... ..................................... 

POD   ..................................... .................................... 

AMARA  ..................................... ..................................... 

ALIMAN  ..................................... ..................................... 

RUS   ..................................... ..................................... 

LUCA   ..................................... ..................................... 

LUNA   ..................................... ..................................... 

 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 
6) Rezolvați rebusul: 

 

         

         

         

         

         

         

         

          
Ce cuvânt ați obținut pe verticală ? 

De ce trebuie să consumăm fructe ? 

1. Surori dulci-acrișoare ale cireșelor; 

2. Fructe gustoase, aromate, portocalii, fără puful piersicilor; 

3. Dulci-amărui, galbene...... 

4. Fructele preferate de maimuțe 

5. Cel mai acru fruct copt 

6. Fructe galbene, roșii în perechi, puse la urechi 

7. Din ele iese cel mai bun magiun 

8. Verzi, galbene, roșioare, rotunjoare, dulci sau acrișoare. 
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Propuneri de evaluare: 

Fișa nr. 1 

1) 4 întrebări x 0,5p = 2p 

2) 4 cuvinte x 0,5p = 2p 

3) 3 luni x 0,25p = 0,75p ; 3 x  precizarea nr. de zile x 0,25p = 0,75p; total 1,5p 

4) 4 perechi x 0,5p = 2p 

5) răspuns nr. versuri x 0,25p = 0,25p 

6) 6 cuvinte x 0,25p = 1,5p 

7) 6 cuvinte x 0,25p = 1,5p 

8) 8 cuvinte x 0,25p = 2p 

9) 4 întrebări/răspunsuri x 1p = 4p 

10) 4 însușiri x 0,5p = 2p 

 

Total punctaj: 18,75p + 1,25p din oficiu = 20 p 

Calificative: 

FB – între 18-20 puncte 

B – între 15-17,99 puncte 

S – între 10 – 14,99 puncte 

I – sub 10 puncte 

 

Fișa nr. 2 

1) 2 perechi rime x 0,5p = 1p 

2) 4 întrebări x 0,5p = 2p 

3) 6 cuvinte x 0,25p = 1,5p 

4) 3 intruși x 0,25p = 0,75p 

5) 4 cuvinte x 0,5p = 2p 

6) 4 cuvinte x 0,5p = 2p 

7) 6 cuvinte x 0,25p = 1,5p 

8) 4 întrebări/răspunsuri x 1p = 4p 

9) 4 cuvinte x 0,5p = 2p 

10) 4 cuvinte x 0,5p = 2p 

 

Total punctaj: 18,75p + 1,25p din oficiu = 20 p 

Calificative: 

FB – între 18-20 puncte 

B – între 15-17,99 puncte 

S – între 10 – 14,99 puncte 

I – sub 10 puncte 
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Fișa nr. 3  

1) 5 întrebări din care 1 și 4 x 0,25p = 0,5p; 2,3 și 5 x 0,5p = 1,5p; total 2p 

2) 4 cuvinte x 0,5p = 2p 

3) 6 cuvinte x 0,25p = 1,5p 

4) 5 cuvinte x 0,25p = 1,25p 

5) 4 cuvinte x 0,5p = 2p 

6) 4 întrebări/răspunsuri x 1p = 4p 

7) 6 cuvinte x 0,25p = 1,5p 

8) 6 cuvinte x 0,25p = 1,5p 

9) 3 enunțuri x 0,5p = 1.5p 

10) 5 cuvinte x 0,25p = 1,25p 

 

Total punctaj: 18,50p + 1,50p din oficiu = 20 p 

Calificative: 

FB – între 18-20 puncte 

B – între 15-17,99 puncte 

S – între 10 – 14,99 puncte 

I – sub 10 puncte 

 

Fișa nr. 4  

1) 4 întrebări x 0,5p = 2p 

2) 5 vietăți x 0,25p = 1,25p 

3) 6 cuvinte x 0,25p = 1,5p 

4) 6 cuvinte x 0,25p = 1,5p 

5) 3 enunțuri x 0,5p = 1.5p 

6) 4 întrebări/răspunsuri x 1p = 4p 

7) 3 enunțuri x 0,75p = 2,25p 

8) 6 cuvinte x 0,25p = 1,5p 

9) 8 însușiri x 0,25p = 2p 

10) 5 cuvinte x 0,5p = 1,25p 

 

Total punctaj: 18,75p + 1,25p din oficiu = 20 p 

Calificative: 

FB – între 18-20 puncte 

B – între 15-17,99 puncte 

S – între 10 – 14,99 puncte 

I – sub 10 puncte 

 

 


