
SOFTWARE PENTRU A
AJUTA ELEVII SĂ-ȘI

CORECTEZE ORTOGRAFIA

Luați aceste texte și utilizați un software
de verificare ortografică pentru a le
corecta.

Exerciții de corectare ortografică

Octombrie sosește, răspândind a o
răceală umedă peste împrejurimi și în
castel. Doamna Pomfrey, asistenta
medicală, a fost ținută ocupată de
catevar răceli în rândul personalului și
elevilor. Poțiunea ei lucra instantaneu,
deși lăsa pacintul cu urechile încinse
ceva vreme după administrare. Ginny
Weasley, care era palid, a fost postit să
bea poțiunea. Aburii care se eșeau de
sub firele ei vii dădeau impresia că tot
capul ei era în flăcari.

Harry Potter și camera secretelor
~ J.K. Rowling

N° 9

Greșelile de ortografie au fost adăugate la
texte

 MC28, MC31, MC36,...

Co:Writer, Grammarly, Hemmingway Ed

Când mă trezesc, cealantă parte a patului este
rece. Degetele mele se întind, căutând câldura
lui Prim, dar găsind doar capacul aspru de
pânză al saltelei. Probabil că a avut vise urâte
și s-a urcat cu mama noastru. Desigur, ea a
făcut-o. Aceasta este ziua secerătorului.
Mă sprijin ăn cot. Există suficientă lumină în
dormitor pentru a le vedea. Sora mea mai mică,
Prim, ghemuită pe partea ei, adunată în corpul
mamei mele, obrajii lor presat împreună. În
somn, mama mea arată mai tânără, încă
trecută prin viată, dar nu atât de mult. Fața lui
Prim este la fel de prospătă ca o picătură de
ploaie, la fel de frumoasă ca floarea după care
a fost numită. Mama mea a fost canva foarte
frumoasă, de asemenea. Sau asta îmi spun ei.

Jocurile foamei
~ Susan Collins

Ce software ai folosit? 

Care sunt beneficiile sale? 

Care sunt dezavantajele sale? 
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Consultați FIȘE PRACTICE n°:

Utilizați aceste resurse TOOLBOX:

Ce software ai folosit? 

Care sunt beneficiile sale? 

Care sunt dezavantajele sale? 



Ce trebuie să faceți pentru a stimula
ortografia.
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Exerciții de corectare ortografică

Lectura abundentă este un mod bun. 
S-a întprs și s-a uitat obosit în oglinda plină din
cameră. Bărbatul care se uita catre la el era un
străin obosit.
Ai nevoie de o vacanță, Robert.
Anul trecut i-a adus o veste grea, dar nu a
apreciat să vadă dovezi în oglindă. Ochii lui, de
obicei, ascuțite albastru privit tulbure și se
îneacă în seara asta. O miriște întunecată își
învâluia maxilarul puternic și bărbia înfundată.
În jurul tamplelor sale, reperele gri avansau,
făcându-și drumul mai adânc în desișul de păr
negru și aspru. Deși colegele sale de sex
feminin au insistat că griul nu a făcut decât să-i
accentueze atracția masculină, el știau mai
bine.
Dacă Boston Magazine ar putea să mă vadă
acam. 

Codul lui Da Vinci
~ Dan Brown

Cum ați crea o activitate în jurul
ortografiei?

SOFTWARE PENTRU A
AJUTA ELEVII SĂ-ȘI
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Ce activități de lectură puteți pune în
aplicare pentru a stimula ortografia?

Luați textele de mai jos și identificați erori
cu software-ul de verificare ortografică.

Ce software ai folosit? 

Care sunt beneficiile sale? 

Care sunt dezavantajele sale?

Utilizați aceste resurse TOOLBOX:

Consultați FIȘE PRACTICE n°:


