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1. Pronunță după model / citește:  

 

jjja, jjje, jjji, jjjo, jjju, jjjă, jjjî 
ja, je, ji, jo, ju, jă, jî 

jaja, jeje, jiji, jojo, juju, jăjă, jîjî 
 

aja, eje, iji, ojo, uju, ăjă, îjî 
aje, aji, ajo, aju, ajă 

ajî, eja, eji, ejo, eju, ejă 
ejî, ija, ije, ijo, iju, ijă, ijî 
oja, oje, oji, oju, ojă, ojî 

 
ajjj, ejjj, ojjj, ujjj, ăjjj, îjjj 

aj, ej, oj, uj, ăj, îj 
ajaj, ajej, ajij, ajoj, ajuj, ajăj, ajâj 

 
jur, jor, jap, jil, jun, jit, jud, jul, jec, jin 

raj, tej, daj, rej, caj, taj, maj, bij, dej, paj 
 

anj, onj, ajd, ejd, jlo, dje, enj, unj, jni, jma, jbă 
 

Jie, jea, jiu, joa, jio, jui, jeu, jau, joi, jâu, jei, jau 
 
 
 



2. Privește imaginile și repetă  după model / citește cuvintele, apoi 
alcătuiește propoziţii folosindu-le: 

         

              JIR                   VRĂJITOARE                       JOC    

 

 

        

        

         JUDO                           JAPONIA                         JAPONEZ 

 

 

 

                 

     JARDINIERĂ                  JALUZELE                   JUDECĂTOR                                  

 



                           

             JOACĂ                          JANDARM                        JALON  

      

                        

    JELEU                         JURNAL                        JUMĂRI 

 

   

        JAPONIA                        JUCĂRII                          JOIANA   

 

        

      JENICA                    JUCĂTOR                            JURNALE 



             

                  PAJ                          COJI                           GOJI    

 

 

     

          BUJOR                             STEJAR                     MOJAR 

 

 

 

            

      ETAJERĂ                    DIRIJOR                               PIJAMA 



            

             RUJ                           VREJ                               BEJ 

 

 

 

                      

           BARAJ                               ETAJ                              BAGAJ 

 

 

 

            

        PILOTAJ                        CANOTAJ                            FOIETAJ 

 

 



3. Privește imaginile și repetă  după model / citește propoziţiile: 

 

 

Jean locuieşte la etajul doi. 

 

Pijamaua mea e bej. 

 

 

Julieta e curajoasă. 



 

 

La  dejun mănânc jambon. 

 

 

Pe râul Jiu se construieşte un baraj. 

 

 

Janina joacă jocul cu jetoane. 



 

 

 

 

Jandarmul îi ajută pe cei care îi cer ajutorul. 

 

 

 

 

Îmi plac prăjiturile şi jeleurile. 

 

 

(imagini preluate de pe internet) 

 



4. Învaţă pe de rost: 

POEZIA lui J  

J parcă ar fi o coasă 

Cu partea de jos întoarsă. 

Cu J pot scrie-n jurnal 

Orice fapt fenomenal: 

- În Japonia o junincă 

Dădea lapte la pisică. 

- Joi Jianu jinduia 

Jucăria altcuiva. 

- Domnul Jan mânca jambon 

Stând în jilţ ca pe un tron. 

- Jupâneasa Jeni are 

Doar jumări pentru mâncare 

Şi jiletca jerpelită… 

Jur că e şi murdărită! 

 

GHICITORI 

Aur, bucăţele,                                             Durere rece 

În gura sobei mele.                                     Prin inimă trece. 

               (jăratecul)                                                 (junghiul) 

Maşinuţe, păpuşele, 

Trenuleţe mici, zglobii, 

Toate sunt, într-un cuvânt, 

Frumoasele … (jucării) 



5. Ascultă / Citește povestirea. Bate din palme / Subliniază când 
auzi/vezi sunetul/litera J: 

 

Când stăpânul nu-i acasă  

 
                                                                               după Emil Gârleanu 

 

         În odaie e linişte. De pe poliţă ajunge în toate ungherele un miros 
de brânză proaspătă, care-l vrăjeşte pe şoricelul din gaura de după sobă.  
         Ce să facă? Să iasă, să nu iasă? 
 
         Dar parcă-i vrăjit. Parcă-l trage cineva de mustăţi afară.  
Ajunge până la jumătatea drumului. Pe unde s-o ia? Pe lângă dulap? 
Nu. Pe lângă jilţul acela? Nici aşa. Mai bine de-a dreptul pe perete apoi 
pe franjurii lăvicerului, până la poliţă. Dar motanul? La el nu se prea 
gândise şi nu ştia că-l pândeşte după pernă de pe divan.  

 
         Dintr-o săritură, motanul ajunge la şoricel. Pune laba pe el. Îl 
înjunghie puţin cu ghearele, îl strânge, apoi începe să se joace cu el. Îl 
pune pe labe, îl ajută să se dezmeticească, apoi îl prinde.  

 
         De pe sală ajunge până la el un zgomot. Ce să fie? Corbici, 
câinele. Nu-i vreme de pierdut. Dintr-o săritură motanul e în ocnita 
sobei, iar şoricelul, pe jumătate ameţit, ajunge în gaura lui. În mijlocul 
odăii, Corbici adulmecă mirosul de caşcaval, apoi se repede la motan şi 
latră îndârjit.  

 
         Se aud paşii stăpânului. Corbici o şterge sub divan. 

  
         Stăpânul, obosit de muncă şi flamând, ia felia de caşcaval şi 
mănâncă cu poftă. Din trei unghere, trei perechi de ochi învrăjbiţi îl 
urmăresc cu jind. 


