COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
CLASA I – SEMESTRUL I (Alina Nicolae-Perțea, Dumitra Radu, Rodica Chiran)
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Curriculum nucleu
Număr de ore: 7 ore/săptămână Total: 119 ore /semestru
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
UNITATEA I – CÂTE AM ÎNVĂȚAT ANUL TRECUT! - EVALUARE INIȚIALĂ

Săpt.
I, II

Domeniul

Conţinuturile

Comunicare
orală
(ascultare,
vorbire,
interacţiune)
Citire/
lectură
Scriere/
redactare
Elemente de
construcţie a
comunicării

Acte de vorbire: a saluta persoane
cunoscute, a se prezenta, a identifica
un obiect, o persoană, a formula o
rugăminte
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
Utilizarea cuvintelor noi în enunțuri
adecvate
Dialogul
Formularea de întrebări şi răspunsuri
despre: jocuri şi jucării, membrii
familiei, prieteni, animale, reguli de
igienă alimentară şi personală
Forme ale discursului oral
Povestirea după imagini
Literele mici şi mari de tipar
Simboluri uzuale din universul
apropiat
Elemente grafice care intră în
componența literelor de mână
Fonetică

Compe
tenţe
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
2.1, 2.2,
2.3, 2.4,
3.2, 3.3,
3.4, 4.3

Activităţi de învăţare
Evaluare inițială
Formularea de enunțuri din 3-4 cuvinte după imagini
Poziția sunetelor în cuvinte
Formularea de enunțuri. Sunetul. Silaba. Cuvântul.
Litere mari și mici de tipar
Personaje din povești
Drumul spre școală
Cartea-prietena copiilor
Rechizitele școlarului
Prezentarea și solicitarea. Salutul în situații concrete.
Formule de adresare
Comunicăm, întrebăm, răspundem!
- indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin
diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a
unui obiect, jetoane puse pe bancă
- numărarea cuvintelor dintr-un enunț scurt
- stabilirea poziției sau succesiunii cuvintelor din
propoziții orale de 3-4 cuvinte
- punerea în corespondență a unui cuvânt rostit cu
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Nr.
ore
14

Resurse

a.materiale: caiet,
fişe de lucru, fişe de
evaluare, planșe cu
imagini din povești,
imagini cu diverse
obiecte,
ghicitori,planşeformule specifice în
situații concrete:
invitație, urare,
prezentare, solicitare
b.procedurale:conver
sația, explicația,
exercițiul, munca
independentă, munca
în echipă,
problematizarea,
jocul, învățarea prin
descoperire

c.forme de

Sunete specifice limbii române
Despărţirea cuvintelor în silabe
Cuvinte alcătuite din una, două sau
trei silabe
Să mă prezint
Să discutăm ca între prieteni
Știu, vreau să știu, am aflat
(recapitulare)
Verificare
pag. 4-19

imaginea potrivită
- exerciții–joc de dicție, cântece, numărători ritmate
- formulare de răspunsuri la ghicitori
- formularea unor răspunsuri la întrebări adresate de
colegi, pe teme de interes pentru copii
- prezentarea unor evenimente semnificative din viața
proprie
- discuții privind comportamentul unor personaje;
evidențierea unor modele de comportament
- formularea/ completarea unor enunțuri orale care să
conțină comparații între obiecte familiare
- alegerea cuvintelor potrivite pentru numirea şi
descrierea unor lucruri şi evenimente familiare
-recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar
pe diferite suporturi
- punerea în corespondență a unor cuvinte formate din 12 silabe cu imagini potrivite, reprezentând obiecte din
universul apropiat
- jocuri folosind carduri cu imagini ale unor obiecte şi
denumirea acestora
-continuarea unei poveşti pe baza imaginilor selectate, cu
sprijin din partea cadrului didactic sau al colegilor
-orientarea în spațiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta,
stânga etc.
- exersarea poziției corecte la scris
- utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
-scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori
variate
- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la
conținutul unui mesaj/ text audiat
- identificarea enunțurilor adevărate/ false referitoare la
textul audiat
- completarea orală a unor enunțuri cu elemente din
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organizare: activitate
frontală, activitate
individuală (proba
orală şi scrisă)

textul audiat
-formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul
înțelegerii unui mesaj oral
- jocuri de rol de tipul vorbitor–ascultător, folosind păpuşi
pe deget, pe mână, marionete, măşti etc.
- formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii
poveştilor şi povestirilor citite, înregistrate sau povestite
de adulți/ copii
- emiterea unor predicții asupra derulării evenimentelor
dintr-un text audiat
- activități de tipul „ştirile zilei”
-utilizarea formulelor specifice în situații concrete de
tipul: invitație, urare, solicitare, prezentarea unor scuze
etc.
- jocuri de rol
- oferirea unor informații despre sine, despre familie,
colegi, despre activitățile preferate etc., folosind enunțuri
simple
- formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se
solicită lămuriri sau informații referitoare la diverse teme
din sfera de interes a copiilor
- exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de
mulțumire, adaptate interlocutorului
- relatarea unor evenimente semnificative din viața
proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei
- completarea unor enunțuri care solicită realizarea
acordului gramatical, menținerea timpului verbului
- formularea, completarea unor enunțuri
orale care să conțină comparații între obiecte familiare
- scurte descrieri (cel puțin trei trăsături) referitoare la
personaje de desene animate/ benzi desenate/ persoane
cunoscute (părinți, frați, surori, colegi)
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UNITATEA II – FAMILIA MEA

Săpt.

Domeniul

Conţinuturile

III, IV,
V, VI,
VII

Comunicare
orală
(ascultare,
vorbire,
interacţiune)
Citire/
lectură
Scriere/
redactare
Elemente de
construcţie a
comunicării

Sunetul și litera a / Sunetul și litera A
Sunetul și litera m / Sunetul și litera M
/ silaba ma
Sunetul și litera i / Sunetul și litera I
Sunetul și litera n /Sunetul și litera N
Sunetul și litera r /Sunetul și litera R
Sunetul și litera e /Sunetul și litera E
Sunetul și litera u /Sunetul și litera U
Diftongul ea / Ea
Sunetul și litera c /Sunetul și litera C
• alimentație sănătoasă
• reguli de comportare pe stradă
• programul zilnic
• comportamentul în sala de
spectacol
• timp liber
• reguli de igienă a camerei
Astăzi sunt fericit
Am grijă de cei dragi
Cine râde mai mult?
Universul meu
Știu, vreau să știu, am aflat
(recapitulare)
Verificare
Lectură: Călătorie prin copilărie
Lectură: Familia Râd-mereu
pag. 20-53/ 90/ 94

Compe
tenţe
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
2.1, 2.2,
2.3, 2.4,
3.1, 3.2,
3.3, 3.4,
4.1, 4.2,
4.3

Activităţi de învăţare
Pronunția cuvintelor care încep/ se termină/ conțin
sunetele a, m, ma, i, n, r, e, u, ea, c
Corespondența sunet/ literă.
Stabilirea poziției unui sunet în silabă/ cuvânt
Scrierea literelor de mână
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe
Despărțirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui
cuvânt
Amenajarea unui ,,colț al cărții”în sala de clasă
- utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificației
unui mesaj audiat
- realizarea unui desen care corespunde subiectului
textului audiat
- executarea unor comenzi/ instrucțiuni/ reguli de joc
prezentate de adulți sau copii
- jocuri de tipul: „Basme şi culoare”, „Scrisori desenate”,
„Ce nu se potriveşte?” etc.
- audierea unor poveşti, descrieri, instrucțiuni şi indicații
şi manifestarea unor reacții corespunzătoare
- decodificarea mesajului încifrat în ghicitori
- audierea unor povestiri simple, ilustrate, despre istoria
scrisului
- identificarea personajelor/ personajului unui text audiat
- oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul:
„Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce?”
- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare
la conținutul unui mesaj/ text audiat
- identificarea enunțurilor adevărate/ false referitoare la
textul audiat
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Nr.
ore
35

Resurse

a.materiale: caiet,
fişe de lucru, fişe de
evaluare, planșe cu
imagini din povești,
imagini cu diverse
obiecte,
ghicitori,planşe:formu
le specifice în situații
concrete:invitație,
urare, prezentare,
solicitare
b.procedurale:conver
sația, explicația,
exercițiul, munca
independentă, munca
în
echipă,problematizar
ea,jocul, învățarea
prin descoperire

c.forme de
organizare: activitate
frontală, activitate
individuală (proba
orală şi scrisă)

- completarea orală a unor enunțuri cu elemente din
textul audiat
- identificarea elementelor dintr-un text audiat care se
regăsesc într-o ilustrație corespunzătoare textului
- sesizarea unor elemente omise din ilustrațiile
corespunzătoare unor texte audiate
- asocierea unor imagini/ enunțuri cu informațiile
desprinse din discuțiile cu colegii
- stabilirea de asemănări/ deosebiri între personajele şi/
sau întâmplările prezentate în povestirile audiate
- jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi personajul”, „Ce
s-ar fi întâmplat dacă..” etc.
- jocuri de pronunție a cuvintelor care încep/ se termină/
conțin un anumit sunet
- jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”,
„Sunetul care se repetă”, „Nume cu silabă repetată”,
„Completează silaba”, „Grupează după numărul de
silabe” etc.
- numărători melodice însoțite de mişcare
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor
- despărțirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor
unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ semne/
jetoane/ gesturi/ bătăi din palme
- rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui
sunet
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum:
număr de sunete, sunet inițial, sunet final etc.
- identificarea anumitor cuvinte în propoziții audiate, prin
convenții prestabilite: bătăi din palme, poziționarea de
jetoane, simboluri grafice etc.
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziții prin
adăugarea/ eliminarea unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziție, fără a
schimba mesajul transmis
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- punerea în corespondență a unui cuvânt dintr-o
propoziție cu imaginea potrivită/ corespunzătoare
- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul
înțelegerii unui mesaj oral
- jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, folosind păpuşi
pe deget, pe mână, marionete, măşti etc.
- formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii
poveştilor şi povestirilor citite, înregistrate sau povestite
de adulți/ copii
- emiterea unor predicții asupra derulării evenimentelor
dintr-un text audiat
- activități de tipul „ştirile zilei” („Ce am făcut ieri”), în
care copiii ascultă întâmplări/ evenimente povestite de
copii sau adulți
- vizionarea unor scurte secvențe din emisiuni şi filme
pentru copii şi discutarea lor
- rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer,
în care instrucțiunile sunt oferite verbal
- discuții pe marginea unor spectacole de teatru pentru
copii, emisiuni radio-tv, filme etc.
- utilizarea formulelor specifice în situații concrete de
tipul: invitație, urare, solicitare, prezentarea unor scuze
etc.
- jocuri de rol
- oferirea unor informații despre sine, despre familie,
colegi, despre activitățile preferate etc., folosind enunțuri
simple
- formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se
solicită lămuriri sau informații referitoare la diverse teme
din sfera de interes a copiilor
- exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de
mulțumire, adaptate interlocutorului
- relatarea unor evenimente semnificative din viața
proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei
- enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei
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- formularea de enunțuri pe baza unei imagini/ suite
de imagini sau folosind cuvinte date
- dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme
familiare reale sau imaginate
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conştientizarea
importanței acesteia în reuşita comunicării
- conştientizarea existenței unor reguli simple de
desfăşurare a schimburilor verbale (salutul, prezentarea
scuzelor, transmiterea mulțumirilor, formularea unei
cereri, formularea unor întrebări etc.) care pot determina
reuşita comunicării
- formularea unor enunțuri simple, corecte, coerente,
referitoare la activități desfăşurate
- repovestirea clară şi cu intonație a unui text audiat
- exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau
situații familiare
- discuții privind comportamentul personajelor
- evidențierea unor modele de comportament,
formularea unor judecăți de valoare față de faptele
personajelor
- discuții de grup, pe subiecte familiare
- completarea unor enunțuri care solicită realizarea
acordului gramatical, menținerea timpului verbului
- formularea, completarea unor enunțuri orale care să
conțină comparații între obiecte familiare
- scurte descrieri (cel puțin trei trăsături) referitoare la
personaje de desene animate/ benzi desenate/ persoane
cunoscute (părinți, frați, surori, colegi)
- descrieri/ prezentări elementare ale unor activități,
jocuri cunoscute
- jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...”, „Dacă aş fi...”,
„Personajul preferat”, „Cine are dreptate?”, „Continuă
povestea” etc.
- dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme
familiare
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- formularea unei opinii personale referitoare la un
personaj/ conduita unei persoane/ o întâmplare etc.
- jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”,
„Pregătim o serbare”, „În vizită” etc.
- concentrarea atenției pe subiectul discuției şi
menținerea unei conversații pe diferite teme de interes
- exerciții de primire sau de oferire a unor complimente
- jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla
dacă …”
- formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea
obținerii unor informații sau pentru satisfacerea
curiozității (Cine? Unde? Ce? Când? De ce? Cum? Ce s-ar
fi întâmplat dacă..?)
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti
după indicii date
- concursuri de ghicitori
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute
- improvizarea unor povestiri plecând de la cuvinte alese
aleatoriu, de la teme familiare copiilor
- formularea unor ipoteze privind posibilitățile de
continuare ale unei întâmplări, în vederea stimulării
spontaneității şi a dezvoltării creativității
- realizarea şi prezentarea unei „colecții” de poveşti
audiate (album cu desene realizate de copil în urma
audierii textelor, însoțite sau nu de enunțuri scrise)
- conversații în grup, pe baza unui text audiat sau a
unei imagini
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului,
introducerea unor personaje etc.
- alcătuirea unor enunțuri orale şi/ sau crearea de poveşti
orale pornind de la idei/ imagini date sau desene create
de copii
- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este
personajul?”, „Continuă versul/ strofa”, „Spune după
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mine” etc.
- crearea unor povestiri în grup, scrise apoi cu ajutorul
adultului şi ilustrate de copii
- intuirea unor cuvinte însoțite de imagini
corespunzătoare
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână
- realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe,
cuvinte
- marcarea prin colorare, subliniere, decupare, încercuire,
a unor cuvinte din propoziții solicitate de cadrul didactic
sau de elevi
- completarea unor silabe date pentru a obține cuvinte
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a
obține cuvinte
- realizarea unor colaje, afişe publicitare utilizând cuvinte
decupate din ziare şi reviste
- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini,
cuvinte sau simboluri
- recunoaşterea în ilustrații a personajelor, locului,
timpului şi momentului evocat
- recunoaşterea unor simboluri întâlnite în situații
cotidiene: M – metrou, P- parcare, I - informații, intrare,
ieşire, farmacie, trecere de pietoni, semafor etc.
- punerea în corespondență a imaginilor cu mesajele
orale/ scrise indicate
- realizarea unor mesaje, utilizând simboluri din mediul
apropiat
- memorare unor poezii şi ghicitori din proprie inițiativă
- confecționarea unor minicărți pe teme familiare
(individual şi în grup); realizarea „Abecedarului clasei”,
folosind planşe de colorat
- exerciții de anticipare a evenimentelor sau a finalului
unei poveşti din care a fost citit, cu voce tare, un
fragment
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- activități în biblioteca şcolii
- amenajarea şi reactualizarea unui „colț al cărții” în sala
de clasă
- observarea intuitivă a cărților de diverse forme,
dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini
- observarea şi stabilirea unor asemănări şi diferențe între
suporturi de lectură variate (carte de colorat, carte de
poveşti cu ilustrații, carte ce conține doar text, carte
electronică etc.)
- jocuri de rol: „La librărie”; „Toneta cu reviste” etc.
- exerciții de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de mână
(începând prin unirea punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu
degetul pe blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe
hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta pe tablă, cu
markerul pe coli mari
- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente
de scris (creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
menținând distanța dintre elementele grafice, dintre
litere şi dintre cuvinte
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise
cu litere de tipar sau de mână, pentru a obține cuvinte
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise

- realizarea unor scrisori desenate, jurnale, invitații la
evenimente personale ori ale clasei, documente cu
valoare utilitară în cadrul clasei (orar, traseul unor
excursii, hărți simple care să marcheze obiective
culturale din jurul şcolii etc.)
10
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UNITATEA III – CE SE ÎNTÂMPLĂ TOAMNA?

Săpt.
VIII,
IX, X

Domeniul

Conţinuturile

Comunicare
orală
(ascultare,
vorbire,
interacţiune)
Citire/
lectură
Scriere/
redactare
Elemente de
construcţie a
comunicării

Sunetul și litera o / Sunetul și litera O
Sunetul și litera l / Sunetul și litera L
Sunetul și litera ă / Sunetul și litera Ă
Grupul de litere ce /grupul de litere
Ce
Sunetul și litera t /Sunetul și litera T
Propoziția. Punctul
• caracteristicile toamnei
• programul zilnic
• reguli de comportare pe stradă
Copacul din spatele casei
La revedere, ursule!
Știu, vreau să știu, am aflat
(recapitulare)
Verificare
Lectură: Zile de toamnă
pag. 54-71/ 98

Compe
tenţe
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
2.1, 2.2,
2.3, 2.4,
3.1, 3.2,
3.3, 3.4,
4.1, 4.2,
4.3

Activităţi de învăţare
Pronunția cuvintelor care încep/ se termină/ conțin
sunetele o, l, ă, ce, t
Corespondența sunet/ literă.
Stabilirea poziției unui sunet în silabă/ cuvânt
Scrierea literelor de mână
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe
Despărțirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui
cuvânt
Scrierea propoziției cu majusculă. Folosirea punctului
- utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificației
unui mesaj audiat
- realizarea unui desen care corespunde subiectului
textului audiat
- executarea unor comenzi/ instrucțiuni/ reguli de joc
prezentate de adulți sau copii
- jocuri de tipul: „Basme şi culoare”, „Scrisori desenate”,
„Ce nu se potriveşte?” etc.
- audierea unor poveşti, descrieri, instrucțiuni şi indicații
şi manifestarea unor reacții corespunzătoare
- decodificarea mesajului încifrat în ghicitori
- audierea unor povestiri simple, ilustrate, despre istoria
scrisului
- oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul:
„Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce?”
- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare
la conținutul unui mesaj/ text audiat
- identificarea enunțurilor adevărate/ false referitoare la
textul audiat
- completarea orală a unor enunțuri cu elemente din
12

Nr.
ore
21

Resurse

a.materiale: caiet,
fişe de lucru, fişe de
evaluare, planșe cu
imagini din povești,
imagini cu diverse
obiecte,
ghicitori,planşe:formu
le specifice în situații
concrete:invitație,
urare, prezentare,
solicitare
b.procedurale:conver
sația, explicația,
exercițiul, munca
independentă, munca
în
echipă,problematizar
ea,jocul, învățarea
prin descoperire

c.forme de
organizare: activitate
frontală, activitate
individuală (proba
orală şi scrisă)

textul audiat
- identificarea elementelor dintr-un text audiat care se
regăsesc într-o ilustrație corespunzătoare textului
- sesizarea unor elemente omise din ilustrațiile
corespunzătoare unor texte audiate
- asocierea unor imagini/ enunțuri cu informațiile
desprinse din discuțiile cu colegii
- stabilirea de asemănări/ deosebiri între personajele şi/
sau întâmplările prezentate în povestirile audiate
- jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi personajul”, „Ce
s-ar fi întâmplat dacă..” etc.
- jocuri de pronunție a cuvintelor care încep/ se termină/
conțin un anumit sunet
- jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”,
„Sunetul care se repetă”, „Nume cu silabă repetată”,
„Completează silaba”, „Grupează după numărul de
silabe” etc.
- numărători melodice însoțite de mişcare
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor
- despărțirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor
unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ semne/
jetoane/ gesturi/ bătăi din palme
- rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui
sunet
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum:
număr de sunete, sunet inițial, sunet final etc.
- numărarea cuvintelor din propoziții de 3-5 cuvinte
- identificarea anumitor cuvinte în propoziții audiate, prin
convenții prestabilite: bătăi din palme, poziționarea de
jetoane, simboluri grafice etc.
- stabilirea poziției şi a ordinii cuvintelor din propoziții de
3-5 cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziții prin
adăugarea/ eliminarea unor cuvinte
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- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziție, fără a
schimba mesajul transmis
- punerea în corespondență a unui cuvânt dintr-o
propoziție cu imaginea potrivită/ corespunzătoare
- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul
înțelegerii unui mesaj oral
- jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, folosind păpuşi
pe deget, pe mână, marionete, măşti etc.
- formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii
poveştilor şi povestirilor citite, înregistrate sau povestite
de adulți/ copii
- emiterea unor predicții asupra derulării evenimentelor
dintr-un text audiat
- activități de tipul „ştirile zilei” („Ce am făcut ieri”), în
care copiii ascultă întâmplări/ evenimente povestite de
copii sau adulți
- vizionarea unor scurte secvențe din emisiuni şi filme
pentru copii şi discutarea lor
- rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer,
în care instrucțiunile sunt oferite verbal
- discuții pe marginea unor spectacole de teatru pentru
copii, emisiuni radio-tv, filme etc.
- utilizarea formulelor specifice în situații concrete de
tipul: invitație, urare, solicitare, prezentarea unor scuze
etc.
- jocuri de rol
- oferirea unor informații despre sine, despre familie,
colegi, despre activitățile preferate etc., folosind enunțuri
simple
- formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se
solicită lămuriri sau informații referitoare la diverse teme
din sfera de interes a copiilor
- exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de
mulțumire, adaptate interlocutorului
- relatarea unor evenimente semnificative din viața
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proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei
- enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei
- formularea de enunțuri pe baza unei imagini/ suite
de imagini sau folosind cuvinte date
- dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme
familiare reale sau imaginate
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conştientizarea
importanței acesteia în reuşita comunicării
- conştientizarea existenței unor reguli simple de
desfăşurare a schimburilor verbale (salutul, prezentarea
scuzelor, transmiterea mulțumirilor, formularea unei
cereri, formularea unor întrebări etc.) care pot determina
reuşita comunicării
- formularea unor enunțuri simple, corecte, coerente,
referitoare la activități desfăşurate
- repovestirea clară şi cu intonație a unui text audiat
- exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau
situații familiare
- discuții privind comportamentul personajelor
- evidențierea unor modele de comportament,
formularea unor judecăți de valoare față de faptele
personajelor
- discuții de grup, pe subiecte familiare
- completarea unor enunțuri care solicită realizarea
acordului gramatical, menținerea timpului verbului
- formularea, completarea unor enunțuri orale care să
conțină comparații între obiecte familiare
- scurte descrieri (cel puțin trei trăsături) referitoare la
personaje de desene animate/ benzi desenate/ persoane
cunoscute (părinți, frați, surori, colegi)
- descrieri/ prezentări elementare ale unor activități,
jocuri cunoscute
- jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...”, „Dacă aş fi...”,
„Personajul preferat”, „Cine are dreptate?”, „Continuă
povestea” etc.
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- dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme
familiare
- formularea unei opinii personale referitoare la un
personaj/ conduita unei persoane/ o întâmplare etc.
- jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”,
„Pregătim o serbare”, „În vizită” etc.
- concentrarea atenției pe subiectul discuției şi
menținerea unei conversații pe diferite teme de interes
- exerciții de primire sau de oferire a unor complimente
- jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla
dacă …”
- formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea
obținerii unor informații sau pentru satisfacerea
curiozității (Cine? Unde? Ce? Când? De ce? Cum? Ce s-ar
fi întâmplat dacă..?)
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti
după indicii date
- concursuri de ghicitori
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute
- improvizarea unor povestiri plecând de la cuvinte alese
aleatoriu, de la teme familiare copiilor
- formularea unor ipoteze privind posibilitățile de
continuare ale unei întâmplări, în vederea stimulării
spontaneității şi a dezvoltării creativității
- realizarea şi prezentarea unei „colecții” de poveşti
audiate (album cu desene realizate de copil în urma
audierii textelor, însoțite sau nu de enunțuri scrise)
- conversații în grup, pe baza unui text audiat sau a
unei imagini
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului,
introducerea unor personaje etc.
- alcătuirea unor enunțuri orale şi/ sau crearea de poveşti
orale pornind de la idei/ imagini date sau desene create
de copii
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- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este
personajul?”, „Continuă versul/ strofa”, „Spune după
mine” etc.
- crearea unor povestiri în grup, scrise apoi cu ajutorul
adultului şi ilustrate de copii
- intuirea unor cuvinte însoțite de imagini
corespunzătoare
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână
- realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe,
cuvinte, propoziții din 3-5 cuvinte
- marcarea prin colorare, subliniere, decupare, încercuire,
a unor cuvinte din propoziții solicitate de cadrul didactic
sau de elevi
- completarea unor silabe date pentru a obține cuvinte
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a
obține cuvinte
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de
tipar sau de mână
- realizarea unor colaje, afişe publicitare utilizând cuvinte
decupate din ziare şi reviste
- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini,
cuvinte sau simboluri
- recunoaşterea în ilustrații a personajelor, locului,
timpului şi momentului evocat
- recunoaşterea unor simboluri întâlnite în situații
cotidiene: M – metrou, P- parcare, I - informații, intrare,
ieşire, farmacie, trecere de pietoni, semafor etc.
- punerea în corespondență a imaginilor cu mesajele
orale/ scrise indicate
- realizarea unor mesaje, utilizând simboluri din mediul
apropiat
- memorare unor poezii şi ghicitori din proprie inițiativă
- confecționarea unor minicărți pe teme familiare
(individual şi în grup); realizarea „Abecedarului clasei”,
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folosind planşe de colorat
- exerciții de anticipare a evenimentelor sau a finalului
unei poveşti din care a fost citit, cu voce tare, un
fragment
- activități în biblioteca şcolii
- amenajarea şi reactualizarea unui „colț al cărții” în sala
de clasă
- observarea intuitivă a cărților de diverse forme,
dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini
- observarea şi stabilirea unor asemănări şi diferențe între
suporturi de lectură variate (carte de colorat, carte de
poveşti cu ilustrații, carte ce conține doar text, carte
electronică etc.)
- jocuri de rol: „La librărie”; „Toneta cu reviste” etc.
- exerciții de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de mână
(începând prin unirea punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu
degetul pe blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe
hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta pe tablă, cu
markerul pe coli mari
- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente
de scris (creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă etc.)
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunțurilor din 3-5 cuvinte menținând distanța dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor,
propozițiilor din 3-5 cuvinte;
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise
cu litere de tipar sau de mână, pentru a obține cuvinte
- alcătuirea şi scrierea unor enunțuri scurte, având suport
vizual
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- adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuație în
enunțuri eliptice
- ordonarea cuvintelor care formează un enunț şi
scrierea acestuia
- scrierea unor cuvinte, propoziții cu ajutorul
computerului
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise
- scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte
(propoziții) şi simboluri/ desene
- realizarea unor scrisori desenate, jurnale, invitații la
evenimente personale ori ale clasei, documente cu
valoare utilitară în cadrul clasei (orar, traseul unor
excursii, hărți simple care să marcheze obiective culturale
din jurul şcolii etc.)
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UNITATEA IV – PRIN NĂMEȚI

Săpt.

Domeniul

Conţinuturile

XI, XII,
XIII,
XIV

Comunicare
orală
(ascultare,
vorbire,
interacţiune)
Citire/
lectură
Scriere/
redactare
Elemente de
construcţie a
comunicării

Sunetul și litera v / Sunetul și litera V
Diftongul ia / Ia
Sunetul și litera p / Sunetul și litera P
Sunetul și litera s / Sunetul și litera S
Sunetul și litera d / Sunetul și litera D
Grupul de litere ci /grupul de litere Ci
Diftongul ie / Ie
Textul. Titlul
• caracteristicile iernii
• obiceiuri și tradiții de iarnă
• Crăciunul – obiceiuri și tradiții în
jurul lumii
Vin sărbătorile!
Moș Crăciun
Știu, vreau să știu, am aflat
(recapitulare)
Verificare
Lectură: Scrisoare către Moș Crăciun
Lectură: Iarna pe uliță
pag. 72-89/ 106/ 102

Compe
tenţe
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
2.1, 2.2,
2.3, 2.4,
3.1, 3.2,
3.3, 3.4,
4.1, 4.2,
4.3

Activităţi de învăţare
Pronunția cuvintelor care încep/ se termină/ conțin
sunetele v, ia, p, s, d, ci, ie
Corespondența sunet/ literă.
Stabilirea poziției unui sunet în silabă/ cuvânt
Scrierea literelor de mână
Rostirea/ Scrierea cuvintelor pe silabe
Despărțirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui
cuvânt
Scrierea propoziției cu majusculă. Folosirea punctului
Textul. Titlul
- utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificației
unui mesaj audiat
- realizarea unui desen care corespunde subiectului
textului audiat
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este
vorba... (în acest fragment de poveste/ în acest text) ?”
- selectarea unor enunțuri simple, scrise, care exprimă
mesajul textului audiat, dintr-o pereche de enunțuri date
- formularea unor titluri potrivite textului audiat
- executarea unor comenzi/ instrucțiuni/ reguli de joc
prezentate de adulți sau copii
- jocuri de tipul: „Basme şi culoare”, „Scrisori desenate”,
„Ce nu se potriveşte?” etc.
- audierea unor poveşti, descrieri, instrucțiuni şi indicații
şi manifestarea unor reacții corespunzătoare
- decodificarea mesajului încifrat în ghicitori
- audierea unor povestiri simple, ilustrate, despre istoria
scrisului
- identificarea personajelor/ personajului unui text audiat
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Nr.
ore
28

Resurse

a.materiale: caiet,
fişe de lucru, fişe de
evaluare, planșe cu
imagini din povești,
imagini cu diverse
obiecte,
ghicitori,planşe:formu
le specifice în situații
concrete:invitație,
urare, prezentare,
solicitare
b.procedurale:conver
sația, explicația,
exercițiul, munca
independentă, munca
în
echipă,problematizar
ea,jocul, învățarea
prin descoperire

c.forme de
organizare: activitate
frontală, activitate
individuală (proba
orală şi scrisă)

- oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul:
„Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce?”
- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare
la conținutul unui mesaj/ text audiat
- identificarea enunțurilor adevărate/ false referitoare la
textul audiat
- completarea orală a unor enunțuri cu elemente din
textul audiat
- identificarea elementelor dintr-un text audiat care se
regăsesc într-o ilustrație corespunzătoare textului
- sesizarea unor elemente omise din ilustrațiile
corespunzătoare unor texte audiate
- asocierea unor imagini/ enunțuri cu informațiile
desprinse din discuțiile cu colegii
- stabilirea de asemănări/ deosebiri între personajele şi/
sau întâmplările prezentate în povestirile audiate
- jocuri de tipul: „Recunoaşte povestea şi personajul”, „Ce
s-ar fi întâmplat dacă..” etc.
- jocuri de pronunție a cuvintelor care încep/ se termină/
conțin un anumit sunet
- jocuri de tipul: „Telefonul fără fir”, „Fazan”,
„Sunetul care se repetă”, „Nume cu silabă repetată”,
„Completează silaba”, „Grupează după numărul de
silabe” etc.
- numărători melodice însoțite de mişcare
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor
- despărțirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor
unui cuvânt şi reprezentarea lor prin simboluri/ semne/
jetoane/ gesturi/ bătăi din palme
- rostirea cuvintelor pe silabe în numărători sau jocuri
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui
sunet
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum:
număr de sunete, sunet inițial, sunet final etc.
- numărarea cuvintelor din propoziții de 3-5 cuvinte
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- identificarea anumitor cuvinte în propoziții audiate, prin
convenții prestabilite: bătăi din palme, poziționarea de
jetoane, simboluri grafice etc.
- stabilirea poziției şi a ordinii cuvintelor din propoziții de
3-5 cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziții prin
adăugarea/ eliminarea unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziție, fără a
schimba mesajul transmis
- punerea în corespondență a unui cuvânt dintr-o
propoziție cu imaginea potrivită/ corespunzătoare
- formularea orală a unor întrebări sau solicitări cu scopul
înțelegerii unui mesaj oral
- jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, folosind păpuşi
pe deget, pe mână, marionete, măşti etc.
- formularea unor întrebări de lămurire în urma audierii
poveştilor şi povestirilor citite, înregistrate sau povestite
de adulți/ copii
- emiterea unor predicții asupra derulării evenimentelor
dintr-un text audiat
- activități de tipul „ştirile zilei” („Ce am făcut ieri”), în
care copiii ascultă întâmplări/ evenimente povestite de
copii sau adulți
- vizionarea unor scurte secvențe din emisiuni şi filme
pentru copii şi discutarea lor
- rezolvarea unor probleme la jocurile pe computer,
în care instrucțiunile sunt oferite verbal
- discuții pe marginea unor spectacole de teatru pentru
copii, emisiuni radio-tv, filme etc.
- utilizarea formulelor specifice în situații concrete de
tipul: invitație, urare, solicitare, prezentarea unor scuze
etc.
- jocuri de rol
- oferirea unor informații despre sine, despre familie,
colegi, despre activitățile preferate etc., folosind enunțuri
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simple
- formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se
solicită lămuriri sau informații referitoare la diverse teme
din sfera de interes a copiilor
- exersarea unor formule de adresare, de solicitare, de
mulțumire, adaptate interlocutorului
- relatarea unor evenimente semnificative din viața
proprie sau din activitatea şcolară/ a clasei
- enumerarea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei
- formularea de enunțuri pe baza unei imagini/ suite
de imagini sau folosind cuvinte date
- dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme
familiare reale sau imaginate
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi conştientizarea
importanței acesteia în reuşita comunicării
- conştientizarea existenței unor reguli simple de
desfăşurare a schimburilor verbale (salutul, prezentarea
scuzelor, transmiterea mulțumirilor, formularea unei
cereri, formularea unor întrebări etc.) care pot determina
reuşita comunicării
- formularea unor enunțuri simple, corecte, coerente,
referitoare la activități desfăşurate
- repovestirea clară şi cu intonație a unui text audiat
- exprimarea propriei păreri în legătură cu fapte sau
situații familiare
- discuții privind comportamentul personajelor
- evidențierea unor modele de comportament,
formularea unor judecăți de valoare față de faptele
personajelor
- discuții de grup, pe subiecte familiare
- completarea unor enunțuri care solicită realizarea
acordului gramatical, menținerea timpului verbului
- formularea, completarea unor enunțuri orale care să
conțină comparații între obiecte familiare
- scurte descrieri (cel puțin trei trăsături) referitoare la
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personaje de desene animate/ benzi desenate/ persoane
cunoscute (părinți, frați, surori, colegi)
- descrieri/ prezentări elementare ale unor activități,
jocuri cunoscute
- jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă...”, „Dacă aş fi...”,
„Personajul preferat”, „Cine are dreptate?”, „Continuă
povestea” etc.
- dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme
familiare
- formularea unei opinii personale referitoare la un
personaj/ conduita unei persoane/ o întâmplare etc.
- jocuri de rol în contexte familiare: „La telefon”,
„Pregătim o serbare”, „În vizită” etc.
- concentrarea atenției pe subiectul discuției şi
menținerea unei conversații pe diferite teme de interes
- exerciții de primire sau de oferire a unor complimente
- jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce s-ar întâmpla
dacă …”
- formularea întrebărilor corespunzătoare în vederea
obținerii unor informații sau pentru satisfacerea
curiozității (Cine? Unde? Ce? Când? De ce? Cum? Ce s-ar
fi întâmplat dacă..?)
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti
după indicii date
- concursuri de ghicitori
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute
- improvizarea unor povestiri plecând de la cuvinte alese
aleatoriu, de la teme familiare copiilor
- formularea unor ipoteze privind posibilitățile de
continuare ale unei întâmplări, în vederea stimulării
spontaneității şi a dezvoltării creativității
- realizarea şi prezentarea unei „colecții” de poveşti
audiate (album cu desene realizate de copil în urma
audierii textelor, însoțite sau nu de enunțuri scrise)
- conversații în grup, pe baza unui text audiat sau a
24

unei imagini
- jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea
succesiunii evenimentelor, modificarea finalului,
introducerea unor personaje etc.
- alcătuirea unor enunțuri orale şi/ sau crearea de poveşti
orale pornind de la idei/ imagini date sau desene create
de copii
- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este
personajul?”, „Continuă versul/ strofa”, „Spune după
mine” etc.
- crearea unor povestiri în grup, scrise apoi cu ajutorul
adultului şi ilustrate de copii
- intuirea unor cuvinte însoțite de imagini
corespunzătoare
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână
- realizarea literelor mari de tipar din figuri tangram
- compunerea, la alfabetarul mobil, a unor silabe,
cuvinte, propoziții din 3-5 cuvinte
- marcarea prin colorare, subliniere, decupare, încercuire,
a unor cuvinte din propoziții solicitate de cadrul didactic
sau de elevi
- completarea unor silabe date pentru a obține cuvinte
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a
obține cuvinte
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de
tipar sau de mână
- citirea în ritm propriu a unor enunțuri sau texte scurte
care conțin cuvinte cu structură fonetică simplă, scrise cu
litere de tipar sau de mână
- marcarea cuvintelor care se repetă într-un text
- citirea unor cărți de grup (Big-books)
- citirea în perechi, citirea în lanț, citirea ştafetă, citirea
ghidată şi/ sau selectivă a unor cuvinte şi propoziții
- realizarea unor colaje, afişe publicitare utilizând cuvinte
decupate din ziare şi reviste
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- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini,
cuvinte sau simboluri
- identificarea personajelor, locului şi timpului unei
întâmplări prezentate în textul citit
- citirea unor „cuvinte cheie”
- recunoaşterea în ilustrații a personajelor, locului,
timpului şi momentului evocat
- formularea unor răspunsuri orale la întrebări despre
conținutul textului citit
- asocierea unor cuvinte/ enunțuri, scrise cu litere de
tipar şi de mână, cu imaginile potrivite
- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunțuri dintr-un text
scurt
- ilustrarea unor enunțuri/ fragmente de text citite
- analiza legăturii dintre text şi imaginea care îl însoțeşte
- identificarea titlurilor potrivite unui text scurt/ unor
fragmente de text
- stabilirea valorii de adevăr a unor afirmații despre
conținutul unor enunțuri sau al unui text scurt
- recunoaşterea unor simboluri întâlnite în situații
cotidiene: M – metrou, P- parcare, I - informații, intrare,
ieşire, farmacie, trecere de pietoni, semafor etc.
- punerea în corespondență a imaginilor cu mesajele
orale/ scrise indicate
- plasarea în spațiul clasei a unor jetoane sau afişe care
transmit mesaje (reguli de conduită, aniversări ale
copiilor, mesaje ale copiilor sau ale profesorului etc.)
- realizarea unor mesaje, utilizând simboluri din mediul
apropiat
- exerciții de completare a unor rebusuri în care definițiile
sunt date prin desene/ simboluri
- exerciții–joc de decodare a unor felicitări, invitații,
scrisori, în care sunt utilizate cuvinte şi simboluri
- citirea unor cărți de grup (cărți uriaşe)
- citirea individuală şi din proprie inițiativă a unor poveşti,
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povestiri etc.
- memorare unor poezii şi ghicitori din proprie inițiativă
- confecționarea unor minicărți pe teme familiare
(individual şi în grup); realizarea „Abecedarului clasei”,
folosind planşe de colorat
- exerciții de anticipare a evenimentelor sau a finalului
unei poveşti din care a fost citit, cu voce tare, un
fragment
- activități în biblioteca şcolii
- completarea unui jurnal de lectură al clasei, folosind
desene şi enunțuri scurte
- amenajarea şi reactualizarea unui „colț al cărții” în sala
de clasă
- completarea unor grafice, panouri cu titluri, personaje
ale textelor citite
- observarea intuitivă a cărților de diverse forme,
dimensiuni, grosimi, cu sau fără imagini
- observarea şi stabilirea unor asemănări şi diferențe între
suporturi de lectură variate (carte de colorat, carte de
poveşti cu ilustrații, carte ce conține doar text, carte
electronică etc.)
- jocuri de rol: „La librărie”; „Toneta cu reviste” etc.
- citirea unor reviste pentru copii
- exerciții de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere;
decorarea literelor de mână şi de tipar;
- trasarea în duct continuu a literelor de mână
(începând prin unirea punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu
degetul pe blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe
hârtie, cu pensula şi acuarela, cu creta pe tablă, cu
markerul pe coli mari
- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente
de scris (creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă etc.)
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- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor,
enunțurilor din 3-5 cuvinte menținând distanța dintre
elementele grafice, dintre litere şi dintre cuvinte
- exerciții de aşezare în pagină a datei, a titlului, a
alineatelor, de păstrare a distanței dintre cuvinte
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor,
propozițiilor din 3-5 cuvinte;
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise
cu litere de tipar sau de mână, pentru a obține cuvinte
- realizarea unor afişe, etichete cuprinzând reguli de
conduită, norme de lucru, îndemnuri, încurajări etc.
- realizarea unor postere, pe diferite teme, în cadrul
proiectelor, folosind imagini, cuvinte şi propoziții preluate
după modele
- alcătuirea şi scrierea unor enunțuri scurte, având suport
vizual
- adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuație în
enunțuri eliptice
- ordonarea cuvintelor care formează un enunț şi
scrierea acestuia
- scrierea unor cuvinte, propoziții cu ajutorul
computerului
- confecționarea unor etichete, afişe, materiale necesare
în activitatea zilnică
- organizarea în clasă a unui colț/ panou, destinat
transmiterii unor mesaje şi informații (prin desene,
cuvinte/ enunțuri simple şi simboluri) pe o temă aleasă
de copii sau referitoare la subiectul unui proiect
- personalizarea unor modele predefinite de invitații,
felicitări, scrisori (de exemplu, scrisoare către Moş
Crăciun)
- jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise
- scrierea unor mesaje diverse, utilizând cuvinte
(propoziții) şi simboluri/ desene
- realizarea unor scrisori desenate, jurnale, invitații la
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evenimente personale ori ale clasei, documente cu
valoare utilitară în cadrul clasei (orar, traseul unor
excursii, hărți simple care să marcheze obiective culturale
din jurul şcolii etc.)
RECAPITULARE SEMESTRIALĂ – săptămânile XV-XVII
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