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   Aproape fiecare aspect al vieții implică învățare. Tulburările specifice de învățare

(TSI) sunt aduse tot mai des în lumina reflectoarelor, acestea reprezentând un mod

personal de prelucrare a informaţiei. 

   Prin intermediul acestui ghid, ne propunem să venim în sprijinul părinților care

doresc să afle mai multe despre acest subiect. Ghidul cuprinde o parte teoretică, în

care sunt prezentate caracteristicile tulburărilor specifice de învățare și modalitățile
de identificare/intervenție, așa cum rezultă din legislația în vigoare și o parte

practică, ce conține exerciții utile părinților. În acest fel se poate asigura

continuitatea între intervenția școlară și suportul familiei.

    În paginile ghidului veți găsi atât fișe de lucru care pot fi utilizate în format letric,

cât și exerciții aplicative interactive în format electronic. Sub îndrumarea părintelui,

copilul poate rezolva cerințele, având posibilitatea de a accesa prin simpla apăsare a

unui buton (precum cel din imaginea de mai jos) jocuri educaționale utile în abordarea

elevilor cu TSI.

    Copiii diagnosticați cu tulburări specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie)

sunt valoroşi, iar cu sprijin din partea familiei/cadrelor didactice, pot beneficia de

oportunităţi egale de dezvoltare și de şansa valorificării la maxim a potenţialului

propriu.

    În abordarea acestora este necesară eficientizarea comunicării şi colaborării şcoală-

familie. Un climat cald și securizant creat de familie, împreună cu o terapie şi educaţie
personalizate, conferă elevului cu TSI o bază solidă pentru o dezvoltare armonioasă. 

 

Să nu uităm că este o muncă de echipă!
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Introducere



Învățarea de tip școlar se referă la achiziția de

cunoștințe în context formal, la școală și debutează cu

învățământul primar, fiind precedată de joc ca formă
fundamentală de activitate în perioada antepreșcolară și

preșcolară.

Experiențele de învățare de tip școlar se pot  desfășura cu

anumite dificultăți în ceea ce privește asimilarea

curriculumului,  pentru o anumită categorie de elevi.

Toți copiii au puncte forte și puncte slabe, de aceea

procesul educativ trebuie desfășurat în așa manieră încât

să permită aceste diferențe (Henderson, 2012).

Când nu se ține cont de aceste aspecte, copiii se

descurajează, își pierd încrederea în sine și încep să simtă
repulsie față de scris, citit ori calcul matematic.

TULBURĂRILE SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE
(TSI)
SUPORT TEORETIC ȘI LEGISLATIV

Aproape fiecare aspect al vieții implică învățare. 

De la naștere, începând cu învățarea în familie, continuând

cu învățarea de tip școlar, apoi prin învățarea permanentă,

ființa umană se dezvoltă, evoluează și progresează prin

cunoaștere. Procesele de  învățare au loc în familie, la

școală, la locul de muncă, în grupul de prieteni.
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Tulburările specifice de învățare (TSI) au devenit o preocupare deosebit de

importantă a tuturor factorilor implicați în educația elevilor, iar legislația în

vigoare stipulează cadrul necesar diagnosticării/evaluării și intervenței

specializate pentru asigurarea educației de calitate a acestei categorii de copii.

Evaluarea constituie un moment de reflecție și bilanț pentru părinți, elevi și cadre

didactice, în privința performanței școlare și a eforului depus de fiecare pentru

reușită. Uneori dificultățile școlare cu care se confruntă copilul pot fi cauzate de

probleme medicale, logopedice și psihologice mai complexe. Dintre acestea, tot

mai des relevate în ultimul timp, sunt tulburările specifice de învățare (TSI):

dislexia, disgrafia, discalculia.

În acest context, încercăm să răspundem împreună câtorva întrebări
esențiale referitoare la integrarea elevilor cu tulburări specifice de
învățare în învățământul de masă, conform legislației în vigoare

(Anexă la OMEN nr. 3124/20.01.2017 metodologia pentru asigurarea
suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare):

Când trebuie să solicitați consult de specialitate ca urmare a

insuccesul/eșecului școlar al copilului? 

Cine vă poate oferi sprijin în asigurarea dreptului la educația adecvată nevoilor

individuale ale copilului? 

Cui trebuie să vă adresați dacă constatați că performanțele școlare ale copilului

nu sunt cele așteptate? 
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CE SUNT TULBURĂRILE SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE (TSI)?

TSI reprezintă un grup eterogen de tulburări ce afectează procesul tipic de

achiziţie a abilităţilor şcolare (de citire, exprimare în scris şi matematice):

dislexie, disgrafie (inclusiv disortografia), discalculia.

Dislexia, disgrafia şi discalculia pot apărea izolat sau se pot asocia. 

Acestea reprezintă o tulburare de origine biologică, nefiind o

consecinţă a absenţei oportunităţilor de învăţare, a existenţei unor

condiţii incapacitante sau a unor condiţii defavorabile învăţării.  

Tulburările specifice de învățare duc la manifestări

comportamental-emoționale inadecvate/inadaptare școlară,

scăderea motivației pentru învățare, insucces școlar.
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este o tulburare specifică a abilităţilor de citire         
 (în privinţa corectitudinii, fluenţei, comprehensiunii),
care nu sunt dezvoltate la nivelul aşteptat prin
raportare la nivelul de dezvoltare intelectuală, nivelul
de şcolarizare şi vârsta persoanei.

 

D I S L E X I A
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cuprinde toate formele de perturbări ale procesului
tipic de achiziţie a exprimării în scris (erori la nivelul
literelor, erori sintactice şi erori de punctuaţie,
organizarea grafică a paragrafelor).

 

D I S G R A F I A
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este o tulburare specifică de învăţare care se exprimă
prin perturbări ale procesului tipic de achiziţie a
abilităţilor matematice (simţ numeric, memorarea tablei
adunării şi înmulţirii, calcul corect sau fluent,
raţionament matematic acurat).

 

D I S C A L C U L I A
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CÂND TREBUIE SĂ NE ÎNTREBĂM DACĂ 
COPILUL ARE UN RISC DE TSI?

Diagnosticul de dislexie, respectiv diagnosticul de disgrafie, se

stabilesc, de regulă, în clasa a II-a, după ce elevul a parcurs învăţarea

tuturor literelor.

Diagnosticul de discalculie se stabileşte, de regulă, în clasa  a III-a.

Nu putem exclude diagnosticul nici în cazul elevilor mai mari!!!
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Primele manifestări/ indicii 
care ne pot semnala  anumite

probleme/un risc:
 
 
 

Elevul nu atinge performanța școlară medie

așteptată conform vârstei și dezvoltării sale

intelectuale, manifestând deficiențe în achizițiile
școlare într-una sau mai multe din următoarele arii:

Elevului i-a fost întocmit Plan remedial la finalul

clasei pregătitoare  sau a clasei I, însă elevul nu face

progrese suficiente pentru a atinge nivelul mediu

așteptat al achizițiilor școlare în una sau mai multe

dintre ariile  identificate la punctul precedent,  în

ciuda unui efort susținut de instruire adecvată (Plan

remedial) pe o perioada de timp de 6 luni consecutive.

*       Exprimare verbală(orală)

*       Înțelegerea verbală/orală și a textului citit

*       Citit (fluență, corectitudine, comprehensiune) 

*       Scris (rapiditate, corectitudine, aspect caligrafic)

*       Calcul și raționament matematic
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    Nu în toate situațiile nivelul scăzut al

performanțelor școlare este un motiv de

îngrijorare sau o suspiciune pentru tulburările

specifice de învățare. Există situații când

performanțele școlare scăzute  sunt datorate

altor cauze psihologice/ logopedice sau medicale.

 

   Performanțele școlare scăzute la debutul

școlarității, dificultățile de integrare școlară fără

alte deficiențe/tulburări pot reprezenta primele

indicii ale unor posibile tulburări de învățare. 
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DIAGNOSTICUL DE TULBURARE DE
ÎNVĂŢARE SE EXCLUDE ÎN
URMĂTOARELE CAZURI:

- coeficientul de inteligență al elevului (IQ) mai mic de 85

(prezența unei dizabilități intelectuale sau a unui un

intelect liminar);

- deficite senzoriale auditive și vizuale necorectate;

- tulburări psihiatrice sau neurologice organice sau

funcționale de achiziție;

- absența oportunităților de învățare (absenteism,

spitalizare prelungită, apartenența la grupuri

defavorizate, nefrecventarea învățământului preșcolar,

lipsa exersării, educație precară sau insuficientă);

- dezavantaje psihosociale;

- alte influențe externe cu relevanță pentru procesul de

achiziție.
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Putem observa la copil una sau mai
multe dintre următoarele: 

- citire lentă; 
- citirea nu este  cursivă; 
- citire cu multe  greșeli (confundă literele,
omite sau adaugă literele, silabele, cuvintele,  
inversează silabele sau cuvintele scurte,
citește cuvintele distorsionate, incomplete,
eronate, repetă silabele din cuvânt); 
- are dificultăți în înțelegerea textului citit; 
- dificultăți în povestirea textului citit; 
- dificultăți în memorarea textului, poeziei; 
- este nesigur la citirea unor litere; 
- a învățat încet și greu literele, 
  citirea silabelor, 
- greșește frecvent rândul în citirea textului; 
- nu citește cu plăcere;  
- citește mai greu în fața celorlalți; 
- obosește repede în timpul citirii;
- dificultăți a memoriei de lucru;  
- capacitate de exprimare deficitară; 
- greutăți în găsirea cuvintelor; 
- disgramatism; 
- dificultăți la orientarea în timp și spațiu; 
- tulburări de atenție; 
- dificultăți la seriere, organizare.

 

 

INDICATORII CARE POT SEMNALA UN POSIBIL DIAGNOSTIC TSI

CUM RECUNOAȘTEM DISLEXIA?
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INDICATORII CARE POT SEMNALA UN POSIBIL DIAGNOSTIC TSI

CUM RECUNOAȘTEM DISGRAFIA?

Putem observa la copil una sau mai
multe dintre următoarele: 

- scriere lentă; 
- pentru îndeplinire sarcinii în scris are
nevoie de un timp de execuţie peste medie; 
- scriere cu multe greşeli (confundă literele,
omite sau adaugă literele, silabele,
inversează silabele sau cuvintele scurte,
scrie cuvintele legate, desparte cuvintele în
două, scrie cuvinte fără sens, fără diacritice,
desparte incorect cuvintele în  silabe); 
- este nesigur la scrierea unor litere; 
- inversează direcţia trasării liniilor la
scrierea literelor; 
- ţinerea incorectă a instrumentului de scris; 
- obosirea mâinii; 
- scriere urâtă, dezordonată sau
indescifrabilă, aspectul general al scrisului
este inestetic;
- se orientează greu în pagina caietului; 
- nu reuşeşte să scrie pe linie; 
- dificultăţi de scriere după dictare; 
- copiere incorectă;  
- nu utilizează în scriere regulile gramaticale
învăţate; 
- la compunere, alcătuirea de propoziţii este
deficitară, incorectă din punct de vedere
gramatical;
- nu scrie cu plăcere.  
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INDICATORII CARE POT SEMNALA UN POSIBIL DIAGNOSTIC TSI

CUM RECUNOAȘTEM DISCALCULIA?

Putem observa la copil una sau mai
multe dintre următoarele: 

- calculează lent, nesigur; 
- dificultăţi în recunoaşterea şi scrierea
cifrelor,  a simbolurilor matematice; 
- scrierea greşită a cifrelor după dictare; 
- citirea cu dificultate a cifrelor scrise; 
- dificultate în copierea corectă  a cifrelor; 
- omite, scrie în locuri greşite sau schimbă
locul unor cifre în timpul rezolvării unor
exerciţii sau probleme;
- noţiunea de cantitate se formează greu; 
- greutăţi în învăţarea ordinii numerelor
(înşiruire crescătoare sau descrescătoare); 
- greutăţi în  efectuarea celor patru operaţii
de bază; 
- încurcarea ordinii în efectuarea operaţiilor;  
- efort enorm în memorarea tablei înmulţirii; 
- reţine greu expresii, reguli matematice;
- efectuează greu calcule mintale;
- transpune cu dificultate problemele în
limbaj matematic;
- extrage cu dificultate esenţialul;
- dificultăţi în începerea de unul singur a
rezolvării unor probleme. 
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Colaborarea între toți factorii educaționali

implicați în educație elevi/părinți/cadre

didactice/specialiști reprezintă strategia

optimă pentru reușita unui diagnostic corect

și la timp și, implicit, șansa unui demers

autentic de recuperare și integrare școlară. 

Legislația în vigoare oferă posibilitatea identificării și instrumente

de lucru care să permită integrarea adecvată a elevilor cu

tulburări specifice de învățare în învățământul de masă.
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După o intervenție individualizată, la nivelul clasei I și a II-a, fără

progres în învățare, părintele împreună cu cadrul didactic și alți

specialiști din cadrul unității școlare (profesor consilier școlar,

profesor logoped) vor trebui să facă demersuri în sensul unor

examinări complexe (medicale, psihologice și logopedice).

 

 

În cazul unor dificultăți în adaptarea

școlară sau a unora de învățare se

impune un program remedial și

intervenție logopedică sau/și asistență

psihopedagogică.

 

Observarea atentă a comportamentului copilului și colaborarea

părintelui cu cadrul didactic reprezintă o obligație  pentru  fiecare

părinte indiferent de nivelul performanțelor școlare sau de

dezvoltare ale propriului copil.
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I. Identificarea

Identificarea riscului de TSI se realizează, de regulă, la nivelul ciclului

primar, după clasa a II a,  când se pot constata de către învățător

dificultăți în sfera scris-cititului sau a calcului matematic. 

Discrepanțele între potențialul propriu, efortul în învățare și achizițiile
școlare pot fi primele indicii în acest sens. 

Dacă în urma unor activități remediale desfășurate sistematic de către

cadrul didactic, consilierul școlar și părinte nu se constată o evoluție în

ceea ce privește performanțele școlare, atunci părintele va fi informat

asupra necesității observării copilului la clasă, timp de 6 luni.

Etape în  integrarea elevului cu TSI  în învățământul de masă
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II.  Consilierea părintelui 
pentru întocmirea dosarului şi depunerea la 

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională 
în vederea obţinerii 

Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională

Diagnosticul de tulburare specifică de învățare permite intervenția
individualizată a cadrelor didactice doar în baza unui certificat de orientare

școlară și profesională. Obținerea certificatului de orientare școlară și

profesională se realizează în urma depunerii dosarului elevului de către

părinte la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Hunedoara-Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională.

Etape în  integrarea elevului cu TSI  în învățământul de masă

Dosarul cuprinde rezultatul evaluării complexe  
realizate de cătrespecialiști acreditați 

și presupune: 
Evaluare psihologică
Evaluare logopedică
Evaluare medicală

Evaluarea complexă se face larecomandarea cadrului didactic,după observarea la clasă a elevului,şi se realizează la solicitareapărinţilor/reprezentantului legal. 
Anual trebuie realizate reevaluăriîn scopul stabilirii gradului TSI!20



III. Realizarea  şi implementarea  
Planului educațional personalizat (PEP) 

în funcție de nevoile copilului

Intervenția individualizată și personalizată presupune proiectarea

intervenției de către echipa de specialiști și cadre didactice de la clasă și

obiectivarea acestora în instrumente de lucru specifice: Plan de servicii

individualizat, adaptare curriculară, plan educațional personalizat cu

măsuri de compensare, dispensare și evaluare adaptată.

 Intervenția individualizată și personalizată se realizează în echipă
multidisciplinară și presupune, conform legislației în vigoare, o serie de

măsuri de dispensare, compensare și evaluare adaptată, în funcție de

fiecare tip de TSI (dislexie, disgrafie și discalculie).

Etape în  integrarea elevului cu TSI  în învățământul de masă
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prezenţa cadrului didactic care să citească
itemii textului din manual, sarcinile de

rezolvat, chestionarele cu răspunsuri

multiple; 

computer cu program de scriere video, cu

corector ortografic, care permite

realizarea unor texte suficient de corecte

fără un efort suplimentar de recitire şi de

corectare a eventualelor greşeli; 

software pentru realizarea hărţilor

mentale, mape conceptuale; 

fotocopii adecvate ale unităţii de studiu; 

dicţionar digital (sub formă de tabletă sau

pe computer); 

calculator care să faciliteze operaţiile de

calcul; 

alte instrumente tehnologice mai puţin
evoluate, cum ar fi tabela pitagoreică, de

măsuri, tabel cu formule matematice,

scheme conceptuale etc.; 

altele, la decizia cadrului didactic.

Măsurile compensatorii 

care se pot asigura elevilor 

cu TSI sunt:

 

computer/tabletă cu sofware -

sintetizator vocal, care transformă
tema de citire într-o temă de

ascultare; 

aparat de înregistrare care permite

elevului să îşi completeze notiţele în

timpul lecţiei (tabletă, reportofon

etc.), cu respectarea prevederilor

legale în vigoare; 

hărţi mentale, mape conceptuale ale

unităţii de studiu; 

manuale şi cărţi în format digital

(audio-book); 

dicţionare, vocabulare digitale; 

tabele cu: lunile anului, anotimpurile,

zilele săptămânii, alfabetul, formule,

definiţii etc.; 

texte cu imagini, sinteze, scheme; 

Etape în  integrarea elevului cu TSI  în învățământul de masă
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Măsurile de dispensare 

care se pot asigura elevilor 

cu TSI sunt:

 

dispensarea cititului cu voce tare în

faţa clasei; 

dispensarea citirii autonome a unor

texte a căror lungime şi complexitate

nu sunt compatibile cu nivelul de

abilitate al copilului; 

cantitatea excesivă de teme pentru

acasă;

memorarea poeziilor, formulelor,

tabelelor, definiţiilor; 

dispensarea studierii limbilor străine

în forma scrisă sau citită; 

efectuarea mai multor teste/evaluări

la puţină vreme unele după altele; 

dispensarea scrierii rapide după
dictare;

dispensarea copierii de pe tablă,

recopierea textelor; 

 

dispensarea luării de notiţe scrise;

dispensarea respectării timpilor

pentru realizarea sarcinilor de lucru

în scris; 

scrierea de mână a temelor pentru

acasă pentru cazurile severe de

disgrafie (se acceptă scrierea pe

calculator sau transcriere de către

părinte.); 

dispensarea memorării tablei

înmulţirii; 

dispensarea copierii textelor (de

exemplu, probleme matematice) de

pe tablă sau manuale - compensare

cu texte pregătite anticipat, printate

şi lipite pe caiete (sau lucru direct

pe fişe); 

altele, la decizia cadrului didactic.

Etape în  integrarea elevului cu TSI  în învățământul de masă
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IV. MONITORIZAREA/REEVALUAREA CAZULUI 
SE REALIZAEZĂ ANUAL

 

Responsabilul de caz servicii psihoeducationale (profesorul

învățământ primar sau profesorul diriginte) realizează
monitorizarea cazului, completând Raportul de monitorizare. 

Verificarea progresului/stagnării/regresului în ceea ce privește

nivelul achizitiilor, raportat la  îndeplinirea obiectivelor din Planul

de servicii individualizat și a Planului educațional personalizat, se

realizează prin  echipa de cadre didactice și specialiști care oferă
servicii educaționale copilului.

Etape în  integrarea elevului cu TSI  în învățământul de masă
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semnalează dificultățile/

întârzierile în achiziţia abilităţilor

şcolare;

recomandă evaluarea complexă;

elaborează şi implementează
Planul de servicii individualizat și

Planul Educațional Personalizat;

consiliază copilul diagnosticat cu

TSI și familia;

Părintele trebuie să cunoască

obligațiile care revin școlii  în

activitatea cu elevul diagnosticat

cu tulburare specifică de învățare:
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CE AȘTEPTĂRI POT AVEA DE LA ȘCOALĂ?



 
 

să fie informat clar în privinţa
diverselor modalităţi de învăţare şi

strategii care să le permită atingerea

potenţialului maxim;

să beneficieze de o abordare

educaţională
individualizată/personalizată, dar şi de

adoptarea instrumentelor adecvate

compensatorii, a măsurilor de

dispensare şi a evaluării  adaptate;

să sugereze profesorilor, acolo unde

vârsta şi maturitatea o permit,

strategii de învăţare pe care le-au

descoperit şi dezvoltat automat;

să depună efort adecvat în procesul de

învăţare.
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CARE SUNT DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ELEVULUI?



 
Familia este cea care:

informează şcoala despre            

 dificultăţile copilului, solicitând                    

 să fie luat sub observaţie/

monitorizat/sprijinit;

pune la dispoziţia unităţii de învăţământ

documentele medicale;

își dă acordul, prin semnarea contractului

educaţional, pentru realizarea intervenției

individualizate și personalizate;

susţine motivaţia elevului în efortul şcolar

şi de acasă;

verifică în mod regulat îndeplinirea temelor

încredinţate;

încurajează dobândirea unui grad tot mai

mare de autonomie în gestionarea timpilor

de studiu, a efortului şcolar şi a relaţiilor cu

cadrele didactice;

apreciază progresul copilului  atât din

punctul de vedere al notelor obținute, cât și

prin prisma aceea ce știe să facă;

participă la întâlniri de lucru lunare sau

bisemestriale, organizate de şcoală.

   În toate etapele desfășurării
intervenției, familia are un rol deosebit

de important, fiind factorul care
asigură desfășurarea cu succes a

acesteia. În acest sens?

 

CARE SUNT DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE FAMILIEI?
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Este important ca

părinții să colaboreze cu echipa de

specialiști din cadrul unității școlare

pentru realizarea demersurilor de

învățare individualizată și

personalizată.

 



Pentru o evoluție școlară favorabilă, copilul are nevoie

de suport emoțional din partea familiei. Aceasta va trebui

să găsească un echilibru între activitățile de învățare și

cele recreative.

28

SUPORT EMOȚIONAL
 

ACTIVITĂȚI 



Utilizați cât mai multe  moduri 
de a spune: „Bine!”

 
Concentrați-vă  să vă adresați copiilor într-un mod

pozitiv. 

Încurajați copilul să se bucure de reușite!
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SUPORT EMOȚIONAL  - ACTIVITATEA 1 

 

interesant,

te descurci bine, 

nemaipomenit, 

incredibil, 

excelent, 

superb, 

grozav, 

senzaţional,

mai bine ca oricând, 

bine organizat, 

serioasă treabă,

știm că poţi să o faci, 

eşti bine pregătit, 

data viitoare va fi mai ușor, 

se întrevede rezultatul, 

ce îmbunătăţire, 

sunt mândru de tine, 

minunat, 

 

bine făcut,

bine gândit,

de apreciat, 

frumos, 

o adevărată operă de artă, 

creativ, 

ce capodoperă, 

grea treabă, 

dar bine făcută, 

ce încurajator, 

n-am cuvinte, 

merge bine,

recomandabil, 

performanţă olimpică, 

eşti în frunte, 

de neuitat, 

m-ai lăsat fără grai, 

ai făcut un lucru unic ...

Iată 
câteva dintre 

acestea:



 
Solicitați copilului să-și exprime

satisfacția/vs/insatisfacția cu privire la  

activitatea de învățare parcursă.

Ajutați-l cu exemple de cuvinte 

din listele de mai jos!
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SUPORT EMOȚIONAL  - ACTIVITATEA 2 

Listă de cuvinte care
exprimă bucuria:

acceptat, 

confortabil,

bucuros, 

mulțumit, 

satisfăcut, 

apreciat, 

relaxat, 

încrezător, 

mândru, 

fericit,

încurajat, 

recunoscător, 

eliberat, 

capabil, 

emoționat, 

împlinit, 

iubit,

respectat ...

Listă de cuvinte care
exprimă supărarea:

plictisit,

descurajat, 

stânjenit, 

vinovat, 

rănit, 

anxios, 

dezamăgit, 

trist, 

nefericit, 

îngrijorat, 

furios,

incapabil, 

învins,

respins, 

nerespectat, 

nedreptățit, 

neiubit,

inferior  ...

Cum mă simt?



Oferiți copilului un bol în care ați pus

bomboanele/fructele lui preferate. 
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SUPORT EMOȚIONAL  - ACTIVITATEA 3 

 
Cereți copilului să ia din respectivul bol

câte bomboane/fructe dorește. 

 

 
După ce s-a servit îi solicitați să spună atâtea

calități pe care le are/ fapte bune pe care le

face, câte bucăți a luat.

 

 
Dacă va avea dificultăți în realizarea sarcinii, îl

puteți ajuta descoperind împreună cu el

calități/fapte bune.

 

Bolul cu surprize



 
Cereți copilului să aleagă cinci obiecte preferate

sau să scrie pe cinci bilețele 5 valori/lucruri cu

importanță deosebită pentru el. 

Utilizați un bol/sac pentru jucării. 

 

 
Cereți acum copilului să renunțe, pe rând,

la câte o jucărie/obiect/valoare.

 

 

Implicați și alți membri ai familiei în acest joc

(frați, părinți, bunici). 

Discutați despre valoare și 

importanța unor lucruri!

 

 

La final îi rămâne cel mai prețios obiect/valoare.

 

32

SUPORT EMOȚIONAL  - ACTIVITATEA 4 

Lucruri de valoare



Fiecare își spune prenumele şi spune un lucru/o

calitate pe care o admiră cel mai mult la sine, 

apoi alege un membru al familiei, spunându-i

prenumele și o calitate (exemplu: mama, harnică).
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SUPORT EMOȚIONAL  - ACTIVITATEA 5 

 
Persoana care a primit aprecierea trebuie 

să spună o calitate proprie și să continue jocul 

 spunând numele unui alt membru al familiei 

și o calitate a acestuia.

 

Cine sunt?



 
Oferă copilului o foaie și roagă-l să

deseneze în centru o floare cu 5 petale. 

 

 
În fiecare petală notează câte un lucru

despre sine (sunt cuminte, ascultător, 

mă cheamă …, am 10 ani etc)..

 

 

Dacă  dorește îşi poate colora floarea. 

Expuneți floarea realizată într-un loc în casă.

Implicați și alți membri ai familiei în acest joc

(frați, părinți, bunici).
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SUPORT EMOȚIONAL  - ACTIVITATEA 6 

Floarea mea



Spuneți sau scrieți mai multe cuvinte.
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SUPORT EMOȚIONAL  - ACTIVITATEA 7 

Cuvinte jucăușe

Copilul trebuie să aleagă
cuvântul și, pe rând:

 să-l despartă în silabe, 

să spună cu ce sunet începe, 

să spună alte cuvinte care încep

cu același sunet, 

să formuleze o propoziție, 

apoi o povestioară scurtă,

pornind de la acel cuvânt.

Exemple: copac, avion, școlar,

privighetoare, motocicletă etc.
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DISLEXO-DISGRAFIE
 

FIȘE DE LUCRU 



DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 1
 

Uneşte imaginea cu litera care corespunde sunetului iniţial.

Scrie cuvântul care denumește imaginea.

Alcătuieşte propoziţii cu imaginile de mai jos și notează-le pe caiet.

1.

2.

3.

Apasă butonul și pornește jocul:

Ne jucăm cu sunetele ”C” și ”G”
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https://wordwall.net/play/9703/556/614


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 2 
 

Uneşte imaginea cu litera care corespunde sunetului iniţial.

Scrie cuvântul care denumește imaginea.

Alcătuieşte propoziţii cu aceste imagini și notează-le pe caiet.

1.

2.

3.

Apasă butonul și pornește jocul:

Ne jucăm cu sunetele ”F” și ”V” 

 

38

https://wordwall.net/play/9705/969/416


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 3
 

Uneşte imaginea cu litera care corespunde sunetului iniţial.

Scrie cuvântul care denumește imaginea.

Alcătuieşte propoziţii cu aceste imagini și notează-le pe caiet.

1.

2.

3.

Apasă butonul și pornește jocul:

Ne jucăm cu sunetele ”P” și ”B” 
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https://wordwall.net/play/9706/811/497


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 4
 

Uneşte imaginea cu litera care corespunde sunetului iniţial.

Scrie cuvântul care denumește imaginea.

Alcătuieşte propoziţii cu aceste imagini și notează-le pe caiet.

1.

2.

3.

Apasă butonul și pornește jocul:

Ne jucăm cu sunetele ”S” și ”Z” 
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https://wordwall.net/play/9707/845/724


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 5 
 

Completează cuvintele ce redau imaginile desenate scriind      

 literele ”R” și/sau ”L”.

Desparte în silabe și scrie în căsuță numărul de silabe.

1.

2.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege litera ”R„ sau „L” pentru a forma cuvinte  

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Numără silabele   
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https://wordwall.net/play/9741/206/862
https://wordwall.net/play/9775/863/338


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 6 
 

Completează cuvintele ce redau imaginile desenate scriind      

 literele ”S” și/sau ”Ș”.

Desparte în silabe și scrie în căsuță numărul de silabe.

1.

2.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege litera ”S” sau ”Ș” pentru a forma cuvinte  

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Numără silabele   
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https://wordwall.net/play/9779/136/375
https://wordwall.net/play/9741/974/328


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 7
 

Denumeşte imaginile şi apoi scrie în coloane cuvintele, 

respectând cerinţele de mai jos.

Apasă butonul și pornește jocul:

Denumește și sortează imaginile: ”T” sau ”D” ?  
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https://wordwall.net/play/9780/060/239


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 8
 

Scrie cuvântul care denumește imaginea.

Alcătuieşte propoziţii cu aceste imagini și notează-le pe caiet.

1.

2.

Apasă butonul și pornește jocul:

Denumește și sortează imaginile: ”S” sau ”Ș” ?   

 

3. Scrie litera “S” sub imaginile a căror denumire conţine sunetul “S”.

4. Scrie litera “Ş” sub imaginile a căror denumire conţine sunetul “Ş”.

5. Alcătuiește o scurtă povestioară care să conțină cel puțin 5 

    cuvinte întâlnite mai sus.
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https://wordwall.net/play/9780/960/439


Apasă butonul și pornește jocul:

Caută intrusul!  

 

2. Caută intrusul!

Apasă butonul și pornește jocul:

Găsește drumul spre figurile geometrice   

 

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 9
 

Pentru a ajunge la prietenul lui, Marius nu trebuie să meargă decât

pe dalele rotunde. Colorează-le pentru a-i arăta drumul.

1.
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https://wordwall.net/play/9812/615/468
https://wordwall.net/play/9813/618/793


Apasă butonul și pornește jocul:

Completează cuvintele cu silaba care lipsește 

 

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 10
 

Completează cuvintele cu silaba care lipsește.

Formează propoziții interogative cu aceste cuvinte și notează-le.

1.

2.
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https://wordwall.net/play/9811/926/871


Apasă butonul și pornește jocul:

Scrie cuvintele cu sens opus 

 

2.Scrieți pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos câte un altul cu sens opus.

Apasă butonul și pornește jocul:

Găsește ordinea corectă a cuvintelor 

pentru a obține propoziții   

 

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 11
 

Găsiți ordinea corectă a cuvintelor de mai jos, pentru a obține propoziții cu

înțeles deplin. 

1.

3.Formați câte patru cuvinte care să înceapă cu următoarele silabe.
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https://wordwall.net/play/9835/788/913
https://wordwall.net/play/10023/922/876


Apasă butonul și pornește jocul:

Alintă cuvântul  

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Cu ce sunet începe cuvântul din imagine? 

 

3.Așează literele pentru a forma cuvinte.

2.Transformă cuvintele după model (alintăm cuvintele).

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 12
 

Denumește imaginile! Spune cu ce sunet începe cuvântul. Unește cu litera

corespunzătoare.

1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Ordonează literele pentru a forma cuvinte  
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https://wordwall.net/play/9902/204/400
https://wordwall.net/play/9921/930/278
https://wordwall.net/play/9923/462/718


Apasă butonul și pornește jocul:

Cu ce sunet începe și cu ce sunet se termină cuvântul?  

 

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 13
 

Cu ce sunet începe și cu ce sunet se termină cuvântul?

Scrie în căsuță litera potrivită.

Formează propoziții cu aceste imagini și notează-le pe caiet.

1.

2.

3.
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https://wordwall.net/play/9616/398/158


Apasă butonul și pornește jocul:

Potrivește imaginile din cele două coloane, ale căror

denumiri încep cu același sunet   

 

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 14
 

Unește cu o linie imaginile din cele două coloane, ale căror denumiri

încep cu același sunet. 

Scrie pe caiet perechile de cuvinte și apoi găsește un alt cuvânt

potrivit (exemplu: pește-pasăre-pom).

1.

2.
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https://wordwall.net/play/9979/745/566


Apasă butonul și pornește jocul:

Alege imaginile ale căror denumiri 

încep cu același sunet 

 

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 15
 

Unește cu o linie imaginile din cele două coloane, ale căror denumiri

încep cu același sunet. 

Scrie pe caiet perechile de cuvinte și apoi găsește un alt cuvânt

potrivit (exemplu: ridiche-rochie-roată).

1.

2.
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https://wordwall.net/play/10022/849/139


Apasă butonul și pornește jocul:

Ordonează literele pentru a forma 

cuvintele ce descriu imaginile  

 

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 16
 

Aranjează literele şi scrie cuvântul obţinut.1.

52

2.Alcătuiește o povestioară cu titlul ”Ferma animalelor”, 

în care să folosești cuvintele obținute mai sus.

https://wordwall.net/play/10001/257/280


Apasă butonul și pornește jocul:

Ordonează literele pentru a forma cuvintele

ce descriu fructele din imagini 

 

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 17
 

Denumeşte imaginile.

Pune literele în ordine pentru a obţine cuvântul ce denumeşte

imaginea.

1.

2.
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3. Alcătuiește o povestioară cu titlul ”Roadele toamnei”, în care

să folosești cuvintele obținute mai sus. 

https://wordwall.net/play/10002/364/216


Apasă butonul și pornește jocul:

Uneşte cuvântul cu imaginea corespunzătoare

 

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 18
 

Uneşte cu o linie cuvântul cu imaginea corespunzătoare.

Formulează propoziții cu cuvintele formate din 2 silabe și notează-le

pe caiet.

1.

2.
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Apasă butonul și pornește jocul:

Alege imaginea 

 

https://wordwall.net/play/10027/286/586
https://wordwall.net/play/10040/807/617


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 19
 

Asociază cuvântul cu imaginea potrivită. 

Grupează cuvintele după anotimp și formulează propoziții cu ele.

1.

2.
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Apasă butonul și pornește jocul:

Asociază cuvântul cu imaginea potrivită 

 

https://wordwall.net/play/11123/546/710


2. Desparte în silabe și desenează în căsuță atâtea liniuțe câte 

silabe are cuvântul.

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 20
 

Colorează imaginile în care se aude sunetul ”L”.1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Câte silabe are cuvântul? 

 

3. Denumește imaginile și încercuiește cuvintele care rimează 

cu denumirea imaginii din căsuță.

4. Scrie o poezie în care să folosești cuvintele de la exercițiul 3.
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https://wordwall.net/play/11137/536/418


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 21
 

Citește și apoi unește cu linii colorate ghicitoarea și răspunsul corect.

57

 



DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 22
 

Unește cu o linie fiecare obiect din prima coloană cu perechea sa din

coloana a doua.

Scrie pe caiet o povestioară care are ca titlul ”Prima mea petrecere”.

1.

2.
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Apasă butonul și pornește jocul:

Descoperă imaginile pereche 

 

https://wordwall.net/play/11157/941/886


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 23
 

Decupează silabele şi lipeşte-le în căsuţa potrivită.
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Apasă butonul și pornește jocul:

Ce vezi în imagine?

 

https://wordwall.net/play/11158/888/770


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 24
 

Găseşte mesajul codat, ajutându-te de tabelul de mai jos. 

60

Apasă butonul și pornește jocul:

Descoperă perechile 

 

https://wordwall.net/play/12336/759/311


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 25
 

Răspunde la întrebarea ”Ce face?”

Scrie litera care lipseşte în coloana din dreapta şi descoperă

urarea făcută de sărbători.

1.

2.
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Apasă butonul și pornește jocul:

Ce literă lipsește?

 

https://wordwall.net/play/10086/703/328


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 26
 

Completează rebusul cu literele care lipsesc și descoperă numele

unei povești îndrăgite. 

Verifică mai jos indiciile date de fiecare steluță colorată.

Apasă butonul și pornește jocul:

Completează rebusul 
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https://wordwall.net/play/10088/361/113


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 27
 

Completează cu silaba care lipsește și transcrie pe spațiul punctat

cuvintele formate. 

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege silaba care lipsește
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https://wordwall.net/play/10089/843/850


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 28
 

Ajută-l pe Pinochio să scrie o scrisoare pentru Zâna cea Bună în care

îi promite că nu va mai minți vreodată. În cuvintele scrise lipsesc

litere. Completează și ajută-l pe Pinochio să trimită scrisoarea.
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DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 29
 

1.    Denumește ilustrațiile. Scrie în dreptul fiecărei imagini litera inițială

și descoperă cuvintele ascunse.

2.    Transcrie cuvintele identificate și formulează propoziții cu ele.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege litera inițială 
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https://wordwall.net/play/10120/272/482


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 30
 

Colorează literele care formează cuvintele ilustrate, 

apoi scrie cuvintele pe spațiile punctate.

Apasă butonul și pornește jocul:

Ordonează litere și formează cuvinte 
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https://wordwall.net/play/10120/545/919


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 31
 

Încercuiește cuvântul scris corect.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege cuvântul scris corect 
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https://wordwall.net/play/10591/835/339


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 32
 

Completează silabele care lipsesc și formează cuvinte.

Apasă butonul și pornește jocul:

Potrivește silabele pentru a forma cuvinte 
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Apasă butonul și pornește jocul:

Completează silabele care lipsesc și formează cuvinte

 

https://wordwall.net/play/9596/154/971
https://wordwall.net/play/10594/307/707


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 33
 

Găsește forma corectă a cuvintelor din imagini.

Desparte în silabe cuvintele corecte. Formează cuvinte pornind de

la ultima silabă.

1.

2.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege forma corectă a cuvintelor din imagini  
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https://wordwall.net/play/10595/807/360


Unește cu o linie cuvintele care au același înțeles.1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Găsește cuvintele care au înțeles opus

 

DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 34
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2. Găsește cuvintele care au înțeles opus.

Apasă butonul și pornește jocul:

Potrivește cuvintele care au același înțeles 

 

https://wordwall.net/play/9635/532/581
https://wordwall.net/play/9646/821/281


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 35
 

Apasă butonul și pornește jocul:

Găsește și potrivește cuvintele pierdute prin pădure  
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https://wordwall.net/play/8747/812/746


DISLEXO-DISGRAFIE - FIȘĂ DE LUCRU 36
 

Ordonează următoarele cuvinte după cum urmează:

-În dreptul pisicuței scrie cuvintele formate dintr-o singură silabă;

-În dreptul cățelului scrie cuvintele formate din două silabe;

-În dreptul leului scrie cuvintele formate din trei silabe;

-În dreptul elefantului scrie cuvintele formate din patru silabe.

Apasă butonul și pornește jocul:

Cu silabe de jucăm 
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https://wordwall.net/play/10599/075/480
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Găsește ordinea cuvintelor și alcătuiește propoziția corect.

Apasă butonul și pornește jocul:

Găsește ordinea cuvintelor și alcătuiește propoziții 
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https://wordwall.net/play/10602/769/865
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În dreptul pătratului albastru scrie cuvintele care conțin grupul ”Ce”;

În dreptul pătratului roșu scrie cuvintele care conțin grupul ”Ci”.

1.    Aranjează cuvintele de mai jos, după cum urmează:

Apasă butonul și pornește jocul:

Ce lipsește: ”CE” sau ”CI”?
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Apasă butonul și pornește jocul:

Ne jucăm cu grupurile „CE”, „CI” 

 

2. Completează cuvintele cu grupul ”ce”/”ci”.

https://wordwall.net/play/10673/157/911
https://wordwall.net/play/10087/103/918
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În dreptul triunghiului albastru scrie cuvintele care conțin grupul ”Ge”;

În dreptul triunghiului roșu scrie cuvintele care conțin grupul ”Gi”.

1.    Aranjează cuvintele de mai jos, după cum urmează:

Apasă butonul și pornește jocul:

Ce lipsește: ”GE” sau ”GI”?
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Apasă butonul și pornește jocul:

Ne jucăm cu grupurile „GE”, „GI” 

 

2. Completează cuvintele cu grupul ”Ge”/”Gi”.

https://wordwall.net/play/10734/207/816
https://wordwall.net/play/10736/574/488


2. Cuvintele citite care conțin sunetul ”L” le vom scrie lângă leu, iar

cuvintele care conțin sunetul ”R” le vom scrie lângă rățușcă.
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1.Citește corect cuvintele de mai jos.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege litera care lipsește 

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege cuvintele ce conțin sunetele ”L” sau ”R” 

 

3. Completează cu ”L” sau ”R” cuvintele.
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https://wordwall.net/play/10739/930/251
https://wordwall.net/play/10741/733/700


2. Cuvintele citite care conțin sunetul ”S„ le vom scrie lângă soare,

iar cuvintele care conțin sunetul ”Ș” le vom scrie lângă șoricel.
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Citește corect cuvintele de mai jos.1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Cum e corect?  

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Unde vezi litera?  

 

3. Completează cu ”S” sau ”Ș” cuvintele.
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https://wordwall.net/play/10744/182/991
https://wordwall.net/play/10745/038/885


2. Cuvintele citite care conțin sunetul ”S” le vom scrie lângă soare,

iar cuvintele care conțin sunetul ”Ț” le vom scrie lângă Țicu.
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Citește corect cuvintele de mai jos.1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Ce lipsește: ”S” sau ”Ț”?

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege cuvintele ce conțin sunetele ”S” sau ”Ț„ 

 

3. Completează cu ”S” sau ”Ț” cuvintele.
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https://wordwall.net/play/10745/809/184
https://wordwall.net/play/11027/566/683


Apasă butonul și pornește jocul:

Descoperă cuvântul

 

2. Desparte cuvintele în silabe și reprezintă-le grafic stabilind locul

sunetului ”S”.

3. Completează rubricile tabelului de mai jos având grijă ca litera

cerută să fie la începutul cuvântului.
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Scrie câte un cuvânt care să înceapă cu următoarele litere.1.
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https://wordwall.net/play/11028/965/346


2.Desparte în silabe și încercuiește cifra corespunzătoare

numărului de silabe.

Apasă butonul și pornește jocul:

Câte silabe are cuvântul din imagine? 
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Taie imaginile ale căror denumiri nu au două silabe.1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Numără silabele 

 

3. Colorează personajele preferate.
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https://wordwall.net/play/11040/658/165
https://wordwall.net/play/11031/834/565


Apasă butonul și pornește jocul:

Cu ce literă începe cuvântul? 
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Alcătuiește propoziții din trei cuvinte folosind imaginile de mai jos

și apoi scrie-le pe caiet.

1.

2. Scrie în căsuță inițiala fiecărui cuvânt reprezentat de imagine.

3. Încercuiește imaginile ale căror denumiri conțin sunetul ”Ș”.

4. Colorează imaginile ale căror denumiri conțin sunetul ”S”.
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https://wordwall.net/play/11042/319/105


2. Completează cuvântul cu litera care lipsește.

Apasă butonul și pornește jocul:

Ce vezi în imagine? 
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Citește cuvintele despărțite în silabe apoi scrie-le alături, cursiv.1.

3. Scrie denumirea animalelor.
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https://wordwall.net/play/11090/036/659


2. Alcătuiește propoziții cu următoarele imagini. 

Colorează atâtea cerculețe câte cuvinte are propoziția.

3. Scrie propoziții în care cuvintele ce denumesc imaginile de mai

jos să se afle: la începutul, la mijlocul, la sfârșitul propoziției.

4. Denumește imaginea și scrie în căsuță poziția pe care sunetul

„G” o deține în cuvântul respectiv.

Apasă butonul și pornește jocul:

Aleargă spre cuvântul care începe cu litera ”G” 
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Colorează imaginile corespunzătoare cuvântului care începe cu

sunetul ”G”.

1.
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https://wordwall.net/play/11091/129/858
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Alcătuiește propoziții cu următoarele imagini.

Scrie în căsuță câte cuvinte are propoziția. 

1.

2.
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Denumește imaginile și grupează cuvintele în tabel în funcție de

cerințe.

1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Scrie cuvântul cu sens opus

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Aleargă spre cuvintele ce conțin sunetele ”V” sau ”F” 

 

2. Scrieți pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos câte un altul cu sens

opus:
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https://wordwall.net/play/11175/491/263
https://wordwall.net/play/9597/060/689


Încercuiește sunetul inițial al cuvântului care denumește imaginea.1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Cu ce literă începe cuvântul din imagine? 

 

2. Scrie, pe rândurile de mai jos, denumirea imaginilor care încep cu

sunetele ”S”, ”Z”, ”Ș”, ”J”, ”R”, ”L”.
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https://wordwall.net/play/11177/625/311


Apasă butonul și pornește jocul:

Aleargă spre cuvântul ce conține litera: ”J”

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Pune cuvintele în ordine pentru a forma propoziții 

 

4. Scrie litera „J” în căsuța corespunzătoare: la începutul, mijlocul

sau sfârșitul cuvântului.

2. Pune cuvintele în ordine și scrie propozițiile.

3. Încercuiește cuvintele care conțin sunetul „Ș”, colorează pe cele

care conțin sunetul ”J”.
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Completează cuvintele cu silabe care conțin sunetul ”J” .1.

87

https://wordwall.net/play/11216/155/674
https://wordwall.net/play/11216/737/901


Apasă butonul și pornește jocul:

Alintă cuvântul 

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Unde se află litera Ș ? 

 

4. Colorează imaginile în care se aude sunetul ”Ș”.

2. Grupează cuvintele de mai sus după cum vă indică tabelul de mai jos:

3. Alintă următoarele cuvinte, după modelul dat.
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Încercuiește literele ”Ș” din următoarele cuvinte:1.
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https://wordwall.net/play/11217/365/335
https://wordwall.net/play/11218/777/320


2. Completează cuvintele ce redau imaginile desenate scriind

literele ”S” și/sau ”Ș”.

Pune silabele în ordine pentru a obține cuvinte.1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege litera care lipsește: ”S” sau ”Ș”?
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https://wordwall.net/play/11367/562/237


3. Completează cuvintele cu silaba care lipsește.

Apasă butonul și pornește jocul:

Completează cuvintele cu silaba care lipsește

 

4. Alcătuiește propoziții în care să folosești cuvintele: pisică, zebră,

veveriță, maimuță.

2. Scrie litera cu care se termină cuvântul corespunzător imaginii date.
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Scrie litera cu care începe cuvântul corespunzător imaginii date.1.
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https://wordwall.net/play/11368/570/142


2. Scrie mai jos denumirea imaginilor care reprezintă animale.

Taie cu o linie cuvântul, din fiecare rând, care nu începe cu același

sunet ca și celelalte și notează-l.

1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Ce animăluț vezi?
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https://wordwall.net/play/11433/193/754


DISCALCULIE
 

FIȘE DE LUCRU 
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DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 1
 

Numără și scrie în căsuțe câte imagini de același fel ai găsit.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege rezultatul corect 
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https://wordwall.net/play/11111/649/110


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 2
 

Încercuiește pe fiecare rând atâtea obiecte câte indică cifra.

Apasă butonul și pornește jocul:

Memorează 5 fructe

 
Apasă butonul și pornește jocul:

Numără fructele
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https://wordwall.net/play/10092/381/328
https://wordwall.net/play/10090/953/655


Apasă butonul și pornește jocul:

Ordonează pentru a forma  cuvântul care denumește cifra 
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Colorează și unește punctele.1.

2. Transcrie cifrele în cuvinte.

Apasă butonul și pornește jocul:

Ordonează cifrele 
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https://wordwall.net/play/10603/932/911
https://wordwall.net/play/10605/082/362
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Încercuiește cifra corespunzătoare numărului de obiecte.1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Caută perechea 

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Câte obiecte vezi în imagine?  

 

2. Colorează perechea de imagini de pe fiecare rând.
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https://wordwall.net/play/9837/182/439
https://wordwall.net/play/9838/054/353


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 5
 

Citește cu atenție și urmează instrucțiunea.

Apasă butonul și pornește jocul:

Desenează o casă

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Desenează jucăria preferată 
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https://wordwall.net/ro/resource/10120891
https://wordwall.net/ro/resource/10120968


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 6
 

Colorează planșa ținând cont de cifrele de mai jos.
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DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 7
 

Încercuiește imaginile de la începutul și sfârșitul rândului.1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Locul în rând 2

 
Apasă butonul și pornește jocul:

Locul în rând 1

 

2. Taie imaginea din mijlocul rândului.

3. Denumește prima și ultima imagine din rând.

4. Privește cu atenție imaginile următoare. Spune pe ce loc se află

papagalul? Dar floarea? Dar cățelul? Dar pisica?
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https://wordwall.net/play/10126/883/933
https://wordwall.net/play/10127/599/373


Apasă butonul și pornește jocul:

Mic-mare 
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Încercuiește cel mai mare măr.1.

2. Încercuiește lămâile care au aceeași mărime.

3. Încercuiește cel mai mic strugure.

4.Încercuiește fructele care sunt la fel.
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https://wordwall.net/play/10125/817/234


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 9
 

Citește cu atenție și realizează cerințele.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege forma potrivită 
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https://wordwall.net/play/10124/748/899


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 10 
 

Desenează în fiecare casetă de jos atâtea liniuțe 

câte forme geometrice din acel fel sunt în tablou.

Apasă butonul și pornește jocul:

Numără figurile geometrice 
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https://wordwall.net/play/10128/527/946


Apasă butonul și pornește jocul:

Găsește și potrivește cele 4 anotimpuri 
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Găsește anotimpurile și colorează-le.1.

2. Denumește anotimpurile din imagini și colorează-le.
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https://wordwall.net/play/8747/625/691


Apasă butonul și pornește jocul:

Găsește și potrivește lunile anului  
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Găsește lunile anului și colorează-le.1.

2. Ajută-l pe ursuleț să ajungă la miere.
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https://wordwall.net/play/9593/083/394


Apasă butonul și pornește jocul:

Găsește și potrivește zilele săptămânii 
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Găsește zilele săptămânii și colorează-le.1.

2. Ajută-l pe șoricel să ajungă la cașcaval.
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https://wordwall.net/play/9594/526/805


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 14
 

Desenează în fiecare casetă de jos atâtea puncte câte prăjituri 

din acel fel sunt pe platou.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege rezultatul înmulțirii

 

106

https://wordwall.net/play/11160/392/320


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 15
 

Efectuează adunările cu trecere peste ordin. 

Ca să înțelegi cum trebuie să rezolvi, urmărește exercițiul de mai jos.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege rezultatul corect
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https://wordwall.net/play/11363/820/833


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 16
 

Rezolvă oral exerciții după modelul dat, 

utilizând numerele din fișa de mai jos:

Apasă butonul și pornește jocul:

Ajut-o pe Albă ca Zăpada să aleagă rezultatul corect 
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https://wordwall.net/play/11365/066/969


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 17
 

Rezolvă exercițiile urmând săgețile:

Apasă butonul și pornește jocul:

Ajută fluturașul să zboare spre rezultatul corect 
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https://wordwall.net/play/11366/175/404


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 18
 

După ce ai efectuat calculele, 

colorează planșa ținând cont de cifrele de mai jos.

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege corect! 
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https://wordwall.net/play/11434/917/611


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 19
 

După ce ai efectuat calculele, 

colorează planșa ținând cont de cifrele de mai jos.

 

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege rezultatul corect 
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https://wordwall.net/play/11435/420/627


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 20
 

Calculează:1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege rezultatul corect al adunării 

 

2. Calculează și completează tabelul:

3. Află numerele cu 1457 mai mari decât:

4. Efectuează:
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https://wordwall.net/play/11437/688/235


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 21
 

Calculează:1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege rezultatul corect al scăderii  

 

2. Calculează și completează tabelul:

3. Află numerele cu 23 mai mici decât:

4. Efectuează:
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https://wordwall.net/play/11438/382/256


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 22
 

Colorează doar steluțele pe care sunt scrise operații ale căror

rezultate corespund numărului scris pe norișor.

1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege rezultatul corect al împărțirii 

 

2. Completează tabelul:

3. Rezolvă exercițiile:

4. Află numerele de 7 ori mai mici decât:
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https://wordwall.net/play/11438/887/323


DISCALCULIE - FIȘĂ DE LUCRU 23
 

Alege răspunsurile corecte:1.

Apasă butonul și pornește jocul:

Alege rezultatul corect al înmulțirii

 

2. Completează tabelul:

3. Rezolvă exercițiile:

4. Află numerele de 9 ori mai mari decât:
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https://wordwall.net/play/11439/152/998
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