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EXERCIȚII DE GRAMATICA LIMBII ENGLEZE pentru clasele I-IV

CAIETUL ELEVULUI

Cuvânt-înainte

Scopul acestui caiet de activități, care însoțește Gramatica limbii 
engleze pentru clasele I-IV, este de a le oferi elevilor de școală primară 
mijloacele și instrumentele care îi vor ajuta să acumuleze un număr 
adecvat de cuvinte, să le aranjeze în propoziții și fraze într-o ordine 
corectă și firească, pentru ca în final să ajungă să comunice în limba 
engleză.

Lecțiile cuprinse în volumul de față reiau și aprofundează temele din 
lucrarea Gramatica limbii engleze, abordând două aspecte importante în 
învățarea unei limbi străine:

•	 pronunția sunetelor specifice limbii engleze, privită din punctul 
de vedere al relației dintre sunete și litere;

• prezentarea structurilor	gramaticale necesare transmiterii 
unui mesaj la nivelul elevilor de școală primară. 

Deși se pune accentul pe pronunție, pe reguli de gramatică și de 
intonație, atât Gramatica limbii engleze pentru clasele I-IV, cât și Caietul 
de activități cuprind exerciții pentru toate deprinderile importante în 
formularea, transmiterea, înțelegerea și scrierea unui mesaj.

Multe dintre activități încearcă să răspundă și dorinței firești a 
copiilor de a învăța o limbă străină prin joacă și amuzament.

Sperăm ca această lucrare să fie de un real folos elevilor care vor 
să descifreze tainele limbii engleze, dar și părinților care vor să îi ajute.

Autoarea
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Lesson 3 
(three) Give me the hat, please!

SOUND PRACTICE

1. Look, say and colour.
Privește vagoanele trenului, pe care sunt scrise simbolurile a două sunete. Colorează apoi 
cutiile cu obiecte potrivit sunetului comun tuturor cuvintelor care denumesc aceste obiecte.

2. Look, say and circle.
Privește, citește cuvintele din fiecare chenar și încercuiește simbolul sunetului comun.

[i] [i:]

stick [i]

pin [e]

pen [æ]

bed [e]

mat [ə]

fat [æ] 

sheep [i:]

tree [i]



9
EXERCIȚII DE GRAMATICA LIMBII ENGLEZE pentru clasele I-IV

CAIETUL ELEVULUI

 a.  A girl has a              _ _ _ _ _ _  and a              _ _ _ .

 b.  The boy has a               _ _ _  as a p _ _ .

 c.  My pencil is                   _ _ _ _ _ .

 d.  My                  _ _ _  is f _ _ .

WORD PRACTICE

SENTENCE PRACTICE

1. Circle and write.
Încercuiește cuvântul care denumește fiecare imagine. Scrie apoi cuvântul în spațiul dat.

2. Look, read and write.
Privește imaginile și scrie cuvintele care le denumesc.

1. Read, look and write.
Citește, privește imaginile și scrie cuvintele care le denumesc.

    

van or man?
 

leg or peg?
 

leg or peg?
 

sheep or ship?
 

map or cap?
cap

pin
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Lesson 4 
(four) What a big cake!

SOUND PRACTICE

1. Look, say and circle.
Privește prima imagine de pe fiecare rând. Spune cuvântul care o denumește.
Încercuiește apoi ilustrația a cărei denumire rimează cu a aceleia de la începutul rândului.

2. Look, read and match.
Privește imaginile din fiecare chenar, citește cuvintele și unește printr-o linie cuvântul cu 
imaginea care îl reprezintă.

cane

cake

lake

snake

sheep

ship

man

mane

la
ke

ca
ke

m
an

e
tr

ee
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WORD PRACTICE

SENTENCE PRACTICE

1. Look and write.
Privește imaginile și scrie în careu cuvintele care le denumesc.

1. Look, unscramble and write.
Privește imaginile, aranjează literele în ordine și scrie cuvintele.

a.  Give me the  _____ , please!
 hspi

b.  The _______ is on the hill.
 esehp

c.  This is my ________ .
 selsno

d.  Kate, take the ________ pencil, please!
 egner

_ _ _ _ _

1

2

3

4

5

1 2

3 4 5

ship
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Lesson 5 
(five) Give me the blue bloom, 

please!
SOUND PRACTICE

1. Look at the room and colour the objects.
Privește această cameră și colorează obiectele astfel: obiectele ale căror denumiri conțin 
sunetul [u] cu o culoare, iar cele care conțin sunetul [u:] cu altă culoare.

2.  Look, say and circle the letter that represents the beginning sound. 
Privește imaginea, spune cuvântul și încercuiește litera care reprezintă sunetul de la începutul 
cuvântului.

d b f d b f d b f g h j

g h j l m n l n m l n m



13
EXERCIȚII DE GRAMATICA LIMBII ENGLEZE pentru clasele I-IV

CAIETUL ELEVULUI

WORD PRACTICE

SENTENCE PRACTICE

1. Look, say and circle.
Privește, spune și încercuiește.

1.  Look and write the words to make sentences. 
Privește ilustrațiile și scrie cuvintele potrivite, pentru a forma propoziții.

a.                        the bird, 
please!

b.   _______ me the 
shirt, please!

c.   _______ the hat, 
please!

d.   ______ down, 
please!

e.   ______ up,  
please!

broom or bloom?

pin or pan?

ten or van?

toy or boy?

mat or hat?

skirt or shirt?

jet or leg?

two or too?

Look at
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Lesson 6 
(six) Give me the doll  

and take the ball!

WORD PRACTICE

1.  Correct the misspelt words. 
Corectează cuvintele scrise greșit.

SOUND PRACTICE

1.  Look, say and write the words that contain the sound [o]. 
Privește imaginile, denumește-le și scrie cuvintele care conțin sunetul [o]. 

2.  Look, say and write the words that contain the sound [ɔ:]. 
Privește imaginile, denumește-le și scrie cuvintele care conțin sunetul [ɔ:]. 

– – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – dog

  ba   l      l

door
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SENTENCE PRACTICE

2. Find the words and circle them.
Găsește cuvintele și încercuiește-le.

1. Complete the sentences with rhyming words.
Citește, privește imaginile și scrie în spaţiile libere cuvinte care rimează.

T

T

DT

L
S

O

I

R

M

M
L

K

G L
G

B

B

E S
X

X

W
T

L

G

C

C

A

A

T

T

O

O

A
P

PF

PO

O

R

D
N

LNN

d.  Look! A ______ in the ______ !

e.  Kate, the ________ is for you!

c.   Look at the ________ and  
open the ________ .

b.   The girl has a ________ and  
a ________ .

a.  The    _        is in the    _        .fox box
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