
Să scriem 
corect! 

(sa, s-a, 
sau, s-au)



Umbrela sa 
e nouă.

Ariciul s-a 
bucurat.

SăSă  
scriemscriem  
corect!corect!  

sasa  
s-as-a



Grădina sa (ei) este 
plină cu flori. 
Rochița sa (ei) este 
colorată. 
Vocea sa (ei) este 
plăcută.

Aluna sa (lui) este 
gustoasă.

Să reţinem! 
Se scrie sa numai 

atunci când se poate 
înlocui cu unul din 
cuvintele ei sau lui.

Pălăria sa (lui) este 
maro. 
Strada sa (lui) este 
plină de frunze uscate. 
Fața sa (lui) este 
tristă.



Florin s-a bucurat. 
Frunza s-a ofilit. 
El s-a dus la școală 
voios. 

Greierele s-a ascuns. 
Vremea s-a schimbat. 
El nu s-a speriat .

1.Se scrie s-a atunci când 
nu se poate înlocui cu 
unul din cuvintele ei sau 
lui. 
Exemplu: s-a dus ( nu 
putem spune ei dus, lui 
dus ).Ce a făcut? 

 2. Dacă putem răspunde 
la întrebările:  
Ce a făcut? Ce s-a 
întâmplat? scriem s-a. 
Exemplu:  
Veverița s-a mutat.  
(Ce a făcut?) 
Natura s-a schimbat.  
(Ce s-a întâmplat?)



Completați cu 
exemple 
potrivite:

sasa

Completați 

cu exemple 

potrivite!

Scrieţi forma potrivită, după 
model: 

AZI                           IERI 

se uită                    s-a uitat 
se spală                 s-a spălat 
se supără            .........…………… 
se mută               .........……………
se gândește        .........…………… 
se joacă               .........…………… 
se opreşte           .........…………… 
se bucură            ...……………...... 
se odihnește       ........................ 
se murdărește      ........................ 
se urcă                 .........................



Completaţi propoziţiile cu forma 
corectă a cuvintelor sa, s-a: 
  
Mâncarea ...............este gustoasă. 
Nu ştiu ce .............. întâmplat cu ea. 
În camera .............. , cărţile erau 
frumos aranjate. 
...............  dus în vizită la bunica  
............... . 
Mirela nu .......... atins de dulciuri. 
  

Descoperă şi corectează greșelile!  
  
Veverița s-a necăjit, văzând că au 
fost mâncate alunele. 
Purtarea s-a este de lăudat. 
Căprioara sa oprit la marginea 
pădurii. 
Bunica s-a bucurat la vederea 
nepoatei sale. 
Ciocănitoarea sa oprit pe ramura 
copacului. 

Completaţi expresiile, folosind 
cuvintele sa, s-a: 

 camera ........... ,colega ........., 
 .......... supărat, ......... gândit, 
cartea ............, bomboana ....., 
............ lovit, ........spălat, 
........... hotărât, fusta ........, 
vecina ..........., bunica ........., 
radiera ............., ...........necăjit

Încercuiește forma corectă: 

Eva a vărsat cerneală pe rochia s-a/ 
sa. 
Furnica sa/ s-a uitat mirată la greiere. 
Prepelița adăpostea puii sub aripa s-
a/ sa. 
Georgică sa/ s-a lăsat convins de 
colegul său. 
Fapta sa/ s-a era cunoscută de vecini.



Să scriem corect!Să scriem corect!  
s-au/saus-au/sauMerele  

s-au copt?

Mă ajuți sau 
te joci?



Copiii s-au jucat. 
(Ce au făcut?) 
Ei s-au distrat. 
(Ce au făcut?) 
Prietenii s-au bucurat. 
(Ce au făcut?)

Scriem  s-au atunci când după 
litera s- urmează un cuvânt care 
arată o acțiune.  
Ne ajută întrebarea: Ce au făcut? 
Ex.: s-au jucat  
s-au plimbat 
s-au cunoscut



Soarele răsare sau 
apune? 
Barca se apropie sau 
se îndepărtează?
Jucăriile sunt noi sau 
vechi? 
Băiatul e blond sau 
brunet?

Scriem sau atunci când se 
poate înlocui cu cuvântul ori  
(avem posibilitatea de a 
face o alegere).



1.    Încercuiţi forma corectă: 
S-au / sau plimbat cu barca pe lac. 
Piticii sau / s-au întors la căsuţa lor. 
Să îmbrac rochia roșie sau / s-au pe cea albă? 
S-au / Sau înţeles bine cu toţi vecinii. 
Elevii recită sau / s-au cântă pe scenă.

2. Completaţi cu forma corectă a cuvintelor s-au/sau:  
prăjituri ........ ciocolată 
........... aşezat pe scaune  
........... bucurat 
cartea .......... bicicleta 
ciuperci ......... alune

3.Completaţi enunţurile cu forma corectă a  
cuvintelor s-au/sau: 

Eva nu ştie dacă să bea suc de portocale ............. suc de piersici. 
Eram mirată că ........... întors atât de repede. 
În fiecare zi învăţăm o poezie .......... un cântec. 
George şi Costel ............. împrietenit. 
............... privit în ochi şi n-au zis nimic.



4.    Descoperă greșelile şi  
corecteză-le!  

Călăreții sau suit pe cai. 
Diana vrea ciocolată  
s-au prăjitură? 
Copiii s-au jucat în zăpadă până 
seara. 
Prietenii s-au gândit să joace 
fotbal s-au baschet. 
Maimuţele sau căţărat în copac.

5.    Completaţi versurile cu sau ori s-au: 

Pisicuţa şi cățelul 
............. urcat în pomul meu, 
............ certat şi ........... suit 
într-un tei abia –nfrunzit, 

............ bătut şi .......... lovit, 
........... privit şi .......... urât. 

Mai apoi ......... potolit,  
Că atât ............ ostenit 

Şi-ntre frunze ............ pitit, 
Un minut ............ potolit. 

............... se bat .............. se împacă 
Şi ........... tot urcat pe creangă. 

S-a lăsat mai mic Grivei 
Şi s-a coborât din tei. 

 - Stai în tei, torcând, pisică, 
    ........... de lene ............. de frică.



sausau

sausau

s-aus-au sausau

Scrie exemple!Scrie 
exemple!


