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PROIECTAREA PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CLASA A III-A              

SEMESTRUL I

 Unitatea de învățare: Toamna - Recapitulare 
 Nr. ore: 10 / săpt.I-II

Nr
crt

Comp.
specif.

Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare

1. 1.4
2.1
2.2
4.1

Acte de vorbire. 
Propoziția/ Enunțul

13.09 -exerciţii de conversaţie despre manual/caietul elevului; 
exerciţii de orientare în spaţiul paginii manualului/ caie-
tului;
-exerciţii de citire în ritm propriu, cu voce tare / în gând;
-exerciţii de citire în lanţ, pe sărite, selectivă a unui text;
-formulare de enunţuri folosind cuvintele date;
-evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelege-
rea de profunzime în cadrul lecturii .

a. materiale: manualul,
caietul elevului, fișe de 
lucru
a. b.  procedurale: 
conversaţia, explicaţia, 
exerciţiul
c. forme de organizare: 
frontală, individuală, 
evaluare orală 

observarea 
sistematică 

2. 1.4
2.1
2.2
4.1

Sunetul, litera, vocale, 
consoane, silaba, cuvân-
tul.        Despărţirea în 
silabe 

14.09 -stabilirea corespondenţei dintre ilustraţii şi cărţile din 
care fac parte;
-identificarea tipurilor de litere folosite;
-exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără 
punctuaţie şi discutarea rezultatelor.

a. materiale:  caietul ele-
vului, fișe de lucru
b. b. procedurale:   
conversaţia, explicaţia, 
exerciţiul, munca indepen-
dentă
c. forme de organizare: 
frontală, individuală

observarea 
sistematică 

3. 1.4
2.1
2.2
4.1

Comunicarea orală. 
Componentele comunică-
rii  dialogate 

15.09 - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip 
pentru care nu există subtitrare sau sonor;  
- citirea unor texte la prima vedere;
-exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe.

a. materiale:  caietul ele-
vului, fișe de lucru
c b. procedurale: 
conversaţia 
c. forme de organizare: 
frontală, individuală

observarea 
sistematică 



4. 1.4
2.1
2.2
4.1

Propoziţia. 
Semnele de punctuaţie 

16.09 - interevaluarea textelor scrise; 
- revizuirea textelor redactate ;
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără 
punctuaţie şi discutarea rezultatelor.

a. materiale: caietul 
elevului,fișe de lucru
d. b. procedurale: 
conversaţia, explicaţia, 
exerciţiul
c. forme de organizare: 
frontală, pe grupe 

observarea 
sistematică 

5. 1.4
2.1
2.2
4.1

Textul literar/nonliterar 17.09 - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ 
fiinţelor din universul apropiat;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? 
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) ;
-formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la 
text ;
-citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, 
în lanț,în ștafetă, selective.

a. materiale:  caietul ele-
vului, fișe de lucru
e. b. procedurale:    
conversaţia, explicaţia, 
exerciţiul, munca 
independentă
c. forme de organizare:  
frontală, individuală

observarea 
sistematică 

6. 1.4
1.5
2.2

Scriem corect într-o/ 
într-un, dintr-o/ dintr-un, 
sau/   s-au, sa/ s-a

20.09 - utilizarea corectă a ortogramelor;
- completarea enunţurilor lacunare cu ortograme;
- selectare corectă a ortogramelor;
- formulări de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul 
textului, folosind ortogramele învăţate;
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor;
- dictare.

a. materiale: caietul 
elevului,fișe de lucru
f. b. procedurale:     con-
versaţia, explicaţia, exerci-
ţiul, munca 
independentă
c. forme de organizare:  
frontală, individuală

observarea 
sistematică 

7. 1.4
1.5
2.2

Vulpea și barza, 
după la Fontaine
(Caiet de română 
clasa a lll a, Ed. Corint)

21.09 -exerciţii de citire a fabulei ”Vulpea și barza”;
-scrierea cuvintelor noi în vocabular;
-alcătuirea de enunţuri, folosind noile cuvinte;
-formularea de răspunsuri, pe baza fabulei citite;
-exerciţii de transcriere, după cerinţe date.

a. materiale: caietul 
elevului
g. b. procedurale:    
conversaţia, explicaţia, 
exerciţiul
c. forme de organizare:  
frontală, individuală

observarea 
sistematică 

8. 1.4
1.5
2.2

Textul literar liric 

 

22.09 -exerciţii de citire a fabulei;
-alcătuirea de enunţuri, folosind noile cuvinte;
-formularea de răspunsuri, pe baza fabulei citite.

a. materiale: caietul 
elevului
h. b. procedurale: cover- 
saţia, explicaţia, exerciţiul, 
c. forme de organizare: 
frontală, pe grupe

observarea 
sistematică 



9. 1.4
1.5
2.2

Scrierea imaginativă 
– alcătuirea unor texte 
după imagini, după benzi 
desenate, după un şir de 
întrebări 

23.09 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
 - realizarea corespondenţei între text şi ilustraţii;
- utilizarea sensului corect al cuvintelor.

a. materiale: caietul 
elevului
i. b. procedurale:     
conversaţia, exerciţiul, 
c. forme de organizare:  
frontală, individuală

observarea 

10. 1.4
1.5
2.2

Evaluare iniţială 24.09 -rezolvarea de exerciţii variate, cuprinse în fişa de 
evaluare;
 -scrierea de cuvinte cu înţeles asemănător celor date.

a. materiale: caietul ele-
vului
j. b. procedurale:     expli-
caţia, munca independentă
c. forme de organizare: 
individuală

evaluare 
inițială



 I. Unitatea de învățare: Din nou la școală 
Nr. ore: 23 / săpt.III-VII

Nr
crt

Comp.
specif.

Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare

1.
1.4
1.5
2.1
2.4
3.6
4.3
4.4

Cartea 27.09 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
unei cărți;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului unei 
carți, citirea pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor unei cărți;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri;
- joc de rol – La bibliotecă

• materiale: texte suport, fise de 
lucru, ilustraţii, cărţi 
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia
• forme de organizare: frontala, 
în perechi, individuală

observarea 
sistematică, 
jocul de rol

2. 1.4
1.5
2.1
2.4
3.6
4.3
4.4

Cartea, componentele 
unei cărți

28.09 - stabilirea rolului fiecărui element component al unei 
cărţi;
- stabilirea corespondenţei dintre ilustraţii şi cărţile 
din care fac parte;
- redarea mesajului unei cărţi prin desen;
- identificarea tipurilor de litere folosite.

• materiale: 
textul suport, fise de lucru, 
ilustraţii, cărţi 
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia, jocul didactic, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: frontala, 
în perechi, individuală

observarea 
sistematică 

3. 1.1
2.1
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.6

Prezentarea 
de personaje, de cărţi 

29.09 - activităţi la bibliotecă;
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă;
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe 
săptămână, o dată la două săptămâni etc.);
- derularea de proiecte de lectură în grup, 
care se finalizează prin realizarea unei „cărţi”; 
expoziţie cu asemenea produse

• materiale: textul suport, fise 
de lucru, ilustraţii, cărţi 
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia, jocul didactic, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: frontala, 
în perechi, individuală

observarea 
sistematică 



4. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3
4.4

Prima zi de școală, 
după Eugenia 
Popa-Cohuț
 

30.09 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri;
-exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe 
baza imaginii din text;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? 
Cu ce?);

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare:frontala, 
în perechi, individuală

observarea 
sistematică, 
proiectul

5. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
4.4

Textul literar nara-
tiv – textul, autorul, 
alineate, personaje, 
înţelegerea textului 
 

1.10 - povestirea orală a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale:  conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul
• forme de organizare: frontala, 
în perechi, individuală

observarea 
sistematică 

6.    1.5   
   3.1
   4.1
   

Propoziţia. 
Semnele de punctuaţie 

4.10 - marcarea prin intonaţie corespunzătoare a semnelor 
de punctuaţie;
- explicarea semnelor de punctuaţie;
- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctua-
ţie în textele citite.

• materiale: manualul, caietul 
elevului,fișă de lucru
• procedurale: conversaţia, ex-
plicaţia, exerciţiul, demonstraţia, 
jocul didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: frontala, 
individuală

observarea 
sistematică 

7. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Toamna în pădure, 
după Mihai Stoian

5.10 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri;
- utilizarea tehnicii - Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul
• forme de organizare: frontala, 
în perechi, individuală

observarea 
sistematică 



8. 1.1
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului 
citit 
Formularea unui 
răspuns emoţional 
faţă de textul literar 
citit 

6.10 - lectură activă, cu creionul în mână; 
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte 
neînţelese;
- folosirea jurnalului cu dublă intrare

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul
• forme de organizare: frontala, 
individuală

observarea 
sistematică

9.
1.1
2.1
3.1
3.3
4.4

Descrierea unor fiinţe 7.10 - exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu 
adaptarea ritmului si intonaţiei impuse de semnele de 
punctuaţie;
- exerciţii de recunoaştere şi de prezentare sumară a 
trăsăturilor unor ființe;
- conversaţii în grup,  în care elevii să pună întrebări şi 
să dea răspunsuri referitoare la descrierea unor ființe .

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul
• forme de organizare: frontala, 
în perechi, individuală

observarea 
sistematică 

10.
1.1
2.1
3.1
4.3
4.4

Descrierea unor 
obiecte, fenomene din 
universul apropiat

8.10 - exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu 
adaptarea ritmului si intonaţiei impuse de semnele de 
punctuaţie;
- exerciţii de recunoaştere şi de prezentare a unor 
obiecte/fenomene din universul apropiat;
- conversaţii în grup,  în care elevii să pună întrebări 
şi să dea răspunsuri referitoare la descrierea unor 
obiecte/fenomene din universul apropiat..

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul
• forme de organizare: frontala, 
în perechi, individuală

observarea 
sistematică 

11. 1.1
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3
4.3
4.5

Textul 11.10 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
- folosirea corectă a semnelor de punctuație în redac-
tarea unui text;

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
explicaţia, jocul didactic
• forme de organizare: frontala, 
în perechi, individuală

observarea 
sistematică 



12. 1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
4.4

Ordinea
 întâmplărilor 
într-o povestire. 
Povestirea orală

12.10 - exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe 
baza imaginilor din manual;
- exerciții de stabilire a ordinii întâmplărilor într-o 
povestire;
- povestirea orală pe baza unor imagini date;
- povestirea orală a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii unui 
text.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
explicaţia, jocul didactic
• forme de organizare: frontala, 
în perechi, individuală

observarea 
sistematică

13. 2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
4.4
4.5

 
Relatarea unei 
acțiuni,
 a unei întâmplări

13.10 - povestirea orală şi în scris a unei întâmplări;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza povestirii;
- completarea unor enunţuri cu elemente de 
construcţie a comunicării;
- relatarea unei întâmplări în care se folosesc 
conectori de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: frontala, 
individuală

observarea 
sistematică 

14. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2

Insula copiilor care 
mănâncă litere, după 
Sonia Larian

14.10 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri;
- utilizarea tehnicii – Pălăriile gânditoare.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demonstra-
ţia, jocul didactic
• forme de organizare: frontala, 
individuală

observarea 
sistematică 

15. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului 
citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă 
de textul literar citit 

15.10 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii  
textului.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia, jocul didactic, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: frontala, 
individuală

observarea 
sistematică 



16.    1.5   
   3.1
   4.1
   

Semnele de punc-
tuație

18.10 -marcarea prin intonaţie corespunzătoare a semnelor 
de punctuaţie;
- explicarea semnelor de punctuaţie;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire 
pe roluri, citire selectivă, cu intonație.

• materiale: manualul, caietul 
elevului, fișe de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demonstra-
ţia, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: frontala, 
individuală

observarea 
sistematică 

17. 1.1
1.2
1.5
2.5

Solicitarea de infor-
mații

19.10 -relatarea unei întâmplări cunoscute / trăite/imaginate;
-prezentarea unei teme după un plan, utilizând 
conectorii de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă;
-solicitarea și oferirea de informații (referitoare la 
universul apropiat);
-formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri;
-construirea de dialoguri în diverse situații.

• materiale: manualul, caietul 
elevului 
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă

observarea 
sistematică 

18. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2

Să citim ilustrațiile 20.10 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri;

•materiale:manualul, caietul 
elevului 
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: frontala, 
individuală

observarea 
sistematică 

19. 1.1
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2

Înţelegerea textului 
citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă 
de textul literar citit 

21.10 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia, jocul didactic, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: frontala, 
individuală

observarea 
sistematică 

20. 1.1
1.4
2.2

Scrierea imagina-
tivă – alcătuirea unor 
texte după imagini, 
după benzi desenate 
si invers

22.10 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
 - realizarea corespondenţei între text şi ilustraţii;
- utilizarea sensului corect al cuvintelor.

a. materiale: caietul elevului
a. b. procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, 
c. forme de organizare:  
frontală, individuală

observarea 



21.
1.1
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.6
4.5

Recapitulare 

 

1.11  - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
unei cărți;
- stabilirea rolului fiecărui element component al unei 
cărţi;
- stabilirea corespondenţei dintre ilustraţii şi cărţile 
din care fac parte;
- redarea mesajului unei cărţi prin desen;
- identificarea tipurilor de litere folosite.
- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia, jocul didactic, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: frontala, 
individuală

observarea 
sistematică 

22. 1.2
2.3
2.4
3.6
4.2

Evaluare : Proiect- 
”Îmbogățim lumea 
cărților”

2.11 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: exerciţiul
• forme de organizare: 
activitate individuală

• proiectul

23. 1.1
1.2
1.5
2.2
3.2
3.6

Lectură- Povestea 
cărții de povești, după 
Emilia Căldăraru

3.11 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: frontala, 
individuală

observarea 
sistematică 



Unitatea de învățare: Prietenia
Nr. ore: 21 / săpt.VII-XII

Nr
crt

Comp.
specif.

Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare

1. 1.2
1.5
3.5
4.1

Grupurile de litere 4.11 - interevaluarea textelor scrise;
- interevaluarea textelor redactate;
- discutarea problemelor aparute la despărțirea în silabe;
- integrarea cuvintelor în enunţuri.

• materiale: manualul, 
caietul elevului, fișă de 
lucru
• procedurale:  
conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, demonstraţia
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică 

2.
1.1
2.1
3.1
3.3
4.3

Descrierea unei persoane 5.11 - exerciţii de citire a unor texte la prima vedere 
cu adaptarea ritmului si intonaţiei impuse de semnele 
de punctuaţie;
- exerciţii de recunoaştere şi de prezentare sumară 
a trăsăturilor fizice şi sufleteşti ale personajelor;
- conversaţii în grup,  în care elevii să pună întrebări 
şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit;
- identificarea și numirea unor trăsături ale persoanelor;
- descrierea colegului de bancă,
- exerciții de exprimare personală pe baza elementelor 
din text.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didac-
tic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică 

3. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Vreau să fii prietenul 
meu, Ovidiu Zotta

8.11 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe 
roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? 
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: 
frontală, individuală

observarea 
sistematică 



4. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit 

9.11 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didac-
tic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

5. 1.2
1.5
3.5
4.1

Scrierea corectă a cu-
vintelor numai/ nu mai, 
odată/ o data, mai/m-ai

10.11 - utilizarea corectă a ortogramelor;
- completarea enunţurilor lacunare cu ortograme;
- selectare corectă a ortogramelor;
- formulări de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul 
textului, folosind ortogramele învăţate;
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor;
- dictare.

• materiale: manualul, 
fisă de lucru
• procedurale:  conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

6. 1.2
1.5
3.2

Cererea simplă, famil-
iară, cererea politicoasă

11.11 - simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exerciţii de tipul „dacă aş fi ... m-aş simţi/ aş fi ...” 
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de 
tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: 
conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, demonstraţia, 
jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
istematică

7. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Prietenii cântăreți, după 
Simion Garin

12.11 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe 
roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? 
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: 
conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, demonstraţia, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică



8. 1.1
2.1
2.2
3.1
3.2

Povestirea orală/ în scris 
după planul simplu 
de idei

15.11 - povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didac-
tic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

9. 1.2
1.5
3.5
4.1

Ortogramele sa/ s-a, sau/ 
s-au, la/ l-a, ia/ i-a

16.11 - utilizarea corectă a ortogramelor;
- completarea enunţurilor lacunare cu ortograme;
- selectare corectă a ortogramelor;
- formulări de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul 
textului, folosind ortogramele învăţate;
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor;
- dictare.

• materiale: manualul, 
fisă de lucru
• procedurale:  conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

10. 1.2
2.3
2.5

Inițierea unui schimb 
verbal

17.11 - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de re-
ascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale 
pentru a semnala neînţelegerea/ înţelegerea mesajului ;
- solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai 
spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai 
spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) 
- solicitarea unei explicaţii („Ce înseamnă că ...?”)

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: 
conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, demonstraţia,
jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

11. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Iepurașul și Luna, 
după Florea Țuiu

18.11 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe 
roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? 
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
- utilizarea Cubului.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică



12. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit

19.11 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

13. 1.1
2.1
2.2
3.1
3.2

Povestirea orală/ în scris 
după planul simplu de 
idei

22.11 - povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: 
conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, demonstraţia, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

14. 1.4
1.5
2.5

Tipuri de comunicare 23.11 -exerciții de exprimare prin mimică sau prin gesturi a di-
feritelor mesaje;
-exerciții de identificare a diferitelor gesturi făcute de 
diferite personaje din texte studiate;
-formularea de solicitări către colegii de bancă;
- formularea de solicitări către doamna învățătoare;
-realizarea de corespondențe între expresii date,
- solicitarea repetării unui mesaj;
- exerciții pentru depășirea fricii de esec.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul 
didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, indi-
viduală

observarea 
sistematică

15. 1.1
1.4
2.1
2.2
3.1
4.2

Afișul 24.11 -observarea unui afiș;
-identificarea componentelor unui afiș;
-completarea schiței unui afiș, având tema dată;
-realizarea unui afiș pentru promovarea unei serbări/a 
unui concurs/ a unui proiect;
-expoziție de afișe.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul 
didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi,
individuală

observarea 
sistematică



16. 1.1
1.4
2.1
2.2
3.1
4.2

Fluturașul 25.11 -observarea unui fluturaș;
-identificarea componentelor unui fluturaș;
-completarea schiței unui fluturaș, având tema dată;
-realizarea unui fluturaș pentru promovarea unei ser-
bări/a unui concurs/ a unui proiect;
-expoziție de fluturașe.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul 
didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, indi-
viduală

observarea 
sistematică

17. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Grădina tăinuită, 
după F.H.Burnett

26.11 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe 
roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? 
Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
- utilizarea tehnicii Floare de lotus.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia, 
jocul didactic, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

18. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit 

29.11 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didac-
tic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică



19.
1.1
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.6
4.5

Recapitulare 2.12 - exerciții de citire la prima vedere a unui text de mică 
întindere;
- identificarea informațiilor din text;
- alcătuirea planului simplu de idei;
- povestirea textului după planul simplu de idei
- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat;
- identificarea componentelor unui afiș/fluturaș.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: 
conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, demonstraţia, 
jocul didactic, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

20. 1.2
2.3
2.4
3.6
4.2

Evaluare 3.12 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: exerciţiul
• forme de organizare: 
activitate individuală

evaluare
 sumativă

21. 1.1
1.2
1.5
2.2
3.2
3.6

Lectură- Șoricelul de 
țară și șoricelul de oraș, 
după Esop

6.12 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe 
roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: 
conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, demonstraţia, 
jocul didactic, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi,
 individuală

observarea 
sistematică



Unitatea de învățare: Iarna
Nr. ore: 22 / săpt.XII- XVI

Nr
crt

Comp.
specif.

Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare

1. 1.2
1.5
3.5
4.1

Dialogul 7.12 - interevaluarea textelor scrise;
- interevaluarea textelor redactate;
- discutarea problemelor aparute la despărțirea în sila-
be;
- integrarea cuvintelor în enunţuri.

• materiale: manualul, caietul 
elevului, fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia
• forme de organizare: fron-
tala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică 

2.
1.1
2.1
3.1
3.3
4.3

Desparțirea cuvintelor 
în silabe la sfârșitul 
rândului

8.12 - exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu 
adaptarea ritmului si intonaţiei impuse de semnele de 
punctuaţie;
- exerciţii de recunoaştere şi de prezentare sumară a 
trăsăturilor fizice şi sufleteşti ale personajelor;
- conversaţii în grup,  în care elevii să pună întrebări 
şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit;
- identificarea și numirea unor trăsături ale persoane-
lor;
- descrierea colegului de bancă,
- exerciții de exprimare personală pe baza elementelor 
din text.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: fron-
tala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică 

3. 1.1
1.4
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Textul informativ 9.12 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri;

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: fron-
tală, individuală

observarea 
sistematică 



4. 1.1
1.4
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2

Plămânii, după Anna 
Claybourne

10.12 - completarea unor tabele/scheme/organizatori grafici 
cu informații din text;
- realizarea unor desene/benzi desenate/scheme pentru 
a ilustra ceea ce a înțeles din texte informative;
- indeplinirea unor instrucțiuni audiate ( regulile unui 
nou joc, etc);
 

• materiale: manualul, fisă de 
lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică 

5. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

 Înţelegerea textului 
citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit

13.12 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare:
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

6. 1.2
1.5
3.5
4.1

Povestirea 14.12 - utilizarea corectă a ortogramelor;
- completarea enunţurilor lacunare cu ortograme;
- selectare corectă a ortogramelor;
- formulări de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul 
textului, folosind ortogramele învăţate;
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor;
- dictare.

• materiale: manualul, 
fisă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

7. 1.2
1.5
3.2

Descrierea 15.12 - simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exerciţii de tipul „dacă aş fi ... m-aş simţi/ aş fi ...” 
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori 
de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică



8. 1.1
2.1
2.2
3.2
4.4

Textul literar narativ 16.12 - povestirea orală a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

9. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Povestea fulgului de 
nea, după Eugenia Po-
pa-Cohuț

17.12 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

10. 1.1
2.1
2.2
3.1
3.2

Povestirea orală/ în 
scris după planul sim-
plu de idei

20.12 - povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare:
frontala, în perechi,
individuală

observarea 
sistematică

11. 1.2
1.5
3.5
4.1

Textul imaginativ 21.12 - utilizarea corectă a ortogramelor;
- completarea enunţurilor lacunare cu ortograme;
- selectare corectă a ortogramelor;
- formulări de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul 
textului, folosind ortogramele învăţate;
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor;
- dictare.

• materiale: manualul, fisă de 
lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică



12. 1.2
2.3
2.5

Textul literar în ver-
suri

22.12 - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de 
reascultare a mesajului; folosirea unor coduri non-
verbale pentru a semnala neînţelegerea/ înţelegerea 
mesajului ;
- solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai 
spus?”/ „Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am înţeles 
ce ai spus”/ „Te rog să mai spui o dată”) 
- solicitarea unei explicaţii („Ce înseamnă că ...?”)

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

13. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Bradul, de Vasile 
Alecsandri

10.01 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
- utilizarea Cubului.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

14. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răspuns 
emoţional faţă de textul 
literar citit 

11.01 - lectură activă, cu creionul în mână; 
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte 
neînţelese;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

15. 1.4
1.5
2.5

Scrierea corectă a cu-
vintelor într-o/ într-un, 
dintr-o/ dintr-un, înt-
runa/ într-una

12.01 -exerciții de exprimare prin mimică sau prin gesturi a 
diferitelor mesaje;
-exerciții de identificare a diferitelor gesturi făcute de 
diferite personaje din texte studiate;
-formularea de solicitări către colegii de bancă;
- formularea de solicitări către doamna învățătoare;
-realizarea de corespondențe între expresii date,
- solicitarea repetării unui mesaj;
- exerciții pentru depășirea fricii de esec.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică



16. 1.1
1.4
2.1
2.2
3.1
4.2

Invitația 13.01 -observarea unui afiș;
-identificarea componentelor unui afiș;
-completarea schiței unui afiș, având tema dată;
-realizarea unui afiș pentru promovarea unei serbări/a 
unui concurs/ a unui proiect;
-expoziție de afișe.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare:
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

17. 1.1
1.4
2.1
2.2
3.1
4.2

Crăciunul copiilor, de 
Octavian Goga

14.01 -observarea unui fluturaș;
-identificarea componentelor unui fluturaș;
-completarea schiței unui fluturaș, având tema dată;
-realizarea unui fluturaș pentru promovarea unei ser-
bări/a unui concurs/ a unui proiect;
-expoziție de fluturașe.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia, jocul didactic
• forme de organizare: fron-
tala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică

18. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răspuns 
emoţional faţă de textul 
literar citit 

17.01 - lectură activă, cu creionul în mână; 
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte 
neînţelese;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

19.
1.1
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.6
4.5

Recapitulare 18.01 - identificarea informațiilor din text;
- alcătuirea planului simplu de idei;
- povestirea textului după planul simplu de idei
- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare:
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică



20. 1.2
2.3
2.4
3.6
4.2

Evaluare 19.01 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: exerciţiul
• forme de organizare: 
activitate individuală

evaluare 
sumativă

21. 1.1
1.2
1.5
2.2
3.2
3.6

Lectură- Copacul 
cu viață veșnică,
 după Silvia Kerim

20.01 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: fron-
tala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică

22. 1.1
1.4
2.1
2.2
3.1
4.2

Cântece de iarnă
 și colinde

21.01 - identificarea informațiilor din text;
- alcătuirea planului simplu de idei;
- povestirea textului după planul simplu de idei
- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică



Unitatea de învățare: Personalități și evenimente
Nr. ore: 19 / săpt.XVII- XX

Nr
crt

Comp.
specif.

Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare

1. 1.2
1.5
3.5
4.1

Scrierea corectă 
a cuvintelor care conțin 
m înainte de p și b 

25.01 -scrierea corectă a cuvintelor care contin m înainte 
de p și b;
-exerciţii de citire corectă a cuvintelor care conțin m
 înainte de p și b;
-exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor care 
conțin m înainte de p și b.

• materiale: manualul, 
caietul elevului, fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia
• forme de organizare: 
frontala,individuală

observarea 
sistematică 

2. 1.4
2.1
2.2

Scrierea și pronunțarea 
corectă a cuvintelor care 
conțin x

26.01 -scrierea corectă a cuvintelor care contin x;
-exerciţii de citire corectă a cuvintelor care conțin x;
-exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor care con-
țin x (cs,gz).

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică 

3. 1.1
2.4
3.1

    3.2

Prezentarea unei 
activități

27.01 -simularea unor situaţii de comunicare;
- completarea unor enunţuri cu elemente de construc-
ţie a comunicării;
- relatarea unei întâmplări în care se folosesc conecto-
ri de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontală, individuală

observarea 
sistematică 

4. 3.2
4.3
4.4

Descrierea unui obiect 28.01 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele 
citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, sche-
mă, ritm/ melodie etc. 
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul)  aş fi ...” 
alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei 
„burse a poveştilor” 
- antrenamente de scriere creativă 

• materiale: manualul,  
fisă de lucru
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică 



5. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

 
Cine a inventat stiloul?

31.01 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)

• materiale: manualul, caie-
tul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, de-
monstraţia, învăţarea intui-
tivă
• forme de organizare:fron-
tala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică

6. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit

1.02 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului

• materiale: manualul, fisă 
de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

7. 1.2
1.5
2.2
2.5
4.4

Cuvinte cu sens ase-
mănător

2.02 - căutarea unor informații;
- explicarea unor cuvinte;
- lectură activă, cu creionul în mână; 
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte 
neînţelese;
- cuvinte cu sens asemănător.

• materiale: manualul, caie-
tul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, de-
monstraţia
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, indivi-
duală

observarea 
sistematică

8. 1.2
1.5
2.2
2.5
4.4

Cuvinte cu sens opus 3.02 - căutarea unor informații;
- explicarea unor cuvinte;
- lectură activă, cu creionul în mână; 
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte 
neînţelese;
- cuvinte înrudite;
- cuvinte cu sensuri diferite.

• materiale: manualul, caie-
tul elevului
• procedurale: conversa-
ţia, exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică



9. 1.4
2.1
2.2
4.1

Transformarea 
unui dialog în povestire 
și invers

4.02 - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ 
clip pentru care nu există subtitrare sau sonor;  
- povestirea unor texte citite, transformarea acestora 
in dialog.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

10. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Poveste despre 
Eminescu, după 
o legendă populară 

7.02 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

11. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui 
răspuns emoţional faţă 
de textul literar citit

8.02 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului

• materiale: manualul, fisă 
de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

12. 1.1
2.1
2.2
3.1
3.2

Povestirea orală/ în scris 
după planul simplu 
de idei

9.02 - povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică



13. 1.2
1.5
2.2
2.5
4.4

Cuvinte care au aceeași 
formă și înțeles diferit

10.02 - căutarea unor informații;
- explicarea unor cuvinte;
- lectură activă, cu creionul în mână; 
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte 
neînţelese;
- cuvinte înrudite;
- cuvinte cu sensuri diferite.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

14. 1.2
1.3
1.5
2.3
4.4

Oferirea de informații 11.02 -relatarea unei întâmplări cunoscute / trăite/imagina-
te;
-prezentarea unei teme după un plan, utilizând conec-
torii de tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă;
-solicitarea și oferirea de informații (referitoare la 
universul apropiat);
-formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri;
-construirea de dialoguri în diverse situații.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

15. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Copilul cu mâini de aur, 
după o legendă populară

14.02 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

16. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit

15.02 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică



17. 1.1
1.4
2.1
2.2
3.1
4.2

Recapitulare 16.02 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
unui text;
- stabilirea corespondenţei dintre ilustraţii şi texxxt;
- redarea mesajului unui text;
- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

18. 1.2
2.3
2.4
3.6
4.2

Evaluare 17.02 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.

• materiale: manualul, caie-
tul elevului
• procedurale: exerciţiul
• forme de organizare: acti-
vitate individuală

evaluare 
sumativă

19. 1.1
1.2
1.5
2.2
3.2
3.6

Lectură- Așa m-a trimis 
pe mine țara, după 
Crina Decusară-Bocșan

18.02 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică



Unitatea de învățare: Copiii iubesc animalele
Nr. ore: 20 / săpt.XXI-XXIV

Nr
crt

Comp.
specif.

Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare

1. 1.4
2.1
2.2

Scrierea imaginativă 
pe baza unui suport 
vizual

21.02 - recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul 
transmis de ilustraţie şi de cel transmis de text;
- elaborarea unui plan de idei pentru compunere;
- elaborarea compunerii;
- formularea unor opinii referitoare la modul de 
redactare şi de prezentare a compunerilor.

• materiale: manualul, caietul 
elevului, fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia
• forme de organizare: 
frontala,  individuală

observarea 
sistematică 

2. 1.3
3.4
  4.1

Cuvinte care denu-
mesc ființe, lucruri, 
fenomene ale naturii

22.02 - exerciții de citire a unor texte la prima vedere, cu 
adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de 
punctuaţie;
- recunoaşterea substantivelor din texte date;

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: fron-
tala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică 

3. 1.3
3.4
4.1

Substantivul 23.02 - recunoaşterea substantivelor din texte date;
-gruparea substantivelor în table;
-analiza morfologică a substantivelor selectate din-
tr-un text dat.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: fron-
tala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică

4. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Ce animal o fi?, după 
Evgheni Cearușin

24.02 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontală, individuală

observarea 
sistematică 



5. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui 
răspuns emoţional faţă 
de textul literar citit

25.02 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului

• materiale: manualul, 
fisă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică 

6. 1.1
2.1
2.2
3.1
3.2

Povestirea orală/ în 
scris după planul 
simplu de idei

28.02 - povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: fron-
tală, individuală

observarea 
sistematică

7. 1.4
2.1
2.2

Scrierea imaginativă 1.03 - elaborarea unui plan de idei pentru compunere;
- elaborarea compunerii;
- formularea unor opinii referitoare la modul de redac-
tare şi de prezentare a compunerilor.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare:fronta-
la, în perechi, individuală

observarea 
sistematică

8. 1.3
3.4
 4.1

Intuirea numărului 
și a genului 
substantivului

2.03 - exerciţii de citire a unor texte la prima vedere;
-recunoaşterea substantivelor;
-gruparea substantivelor în table;
-analiza morfologică a substantivelor selectate din-
tr-un text dat.

• materiale: manualul, 
fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

9. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Heidi, după Johanna 
Spyri

3.03 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: fron-
tala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică



10. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui 
răspuns emoţional faţă 
de textul literar citit

4.03 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului

• materiale: manualul, 
fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică 

11. 1.1
2.1
2.2
3.1
3.2

Povestirea orală/ în 
scris după planul sim-
plu de idei

7.03 - povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului.

• materiale: manualul, 
fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

12. 1.4
2.1
2.2

Scrierea imaginativă 
cu început dat

8.03 - elaborarea unui plan de idei pentru compunere;
- elaborarea compunerii;
- formularea unor opinii referitoare la modul 
de redactare şi de prezentare a compunerilor.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

13. 1.4
2.1
2.2
4.1

Cuvinte care arată în-
sușiri ale ființelor, lu-
crurilor, fenomenelor

9.03 -identificarea unor adjective care îndeplinesc condiții 
date;
-identificarea unor adjective dintr-o listă de cuvinte 
date;
-formularea de enunțuri care conțin adjective;
-identificarea adjectivelor dintr-un text dat;

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontală, în perechi,
individuală

observarea 
sistematică



14. 1.4
2.1
2.2
4.1

Adjectivul 10.03 -adăugarea de adjective potrivite unor substantive;
-realizarea acordului adjectivului cu substantivul pe 
care îl însoțește;
-formularea de enunțuri care conțin adjective;
-identificarea adjectivelor dintr-un text dat;
-evidențierea poziției adjectivului față de substantiv;
-schimbarea poziției adjectivului față de substantiv;
-identificarea numărului și a genului unui adjectiv

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontală, individuală

observarea 
sistematică

15. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Ariciul și iepurele, 
după Lev Tolstoi

11.03 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)

• materiale: manualul, 
fisă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

16. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit

14.03 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

17. 1.1
2.1
2.2
3.1
3.2

Povestirea orală/ în 
scris după planul sim-
plu de idei

15.03 - povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică



18.
1.1
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.6
4.5

Recapitulare 16.03 - lectură activă, cu creionul în mână; 
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte 
neînţelese;
- folosirea jurnalului cu dublă intrare;
- părți de vorbire- recunoaștere, analiza morfologică.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

19. 1.2
2.3
2.4
3.6
4.2

Evaluare 17.03 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat;
- înțelegerea părților de vorbire studiate.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: exerciţiul
• forme de organizare:
activitate individuală

evaluare su-
mativă

20. 1.1
1.2
1.5
2.2
3.2
3.6

Lectură - Copacul 
cu viață veșnică, 
după Silvia Kerim

18.03 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică



Unitatea de învățare: Primăvara
Nr. ore: 24 / săpt.XXV- XXIX

Nr
crt

Comp.
specif.

Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare

1. 1.4
2.1
2.2

Felicitarea 21.03 -exerciţii de identificare a imaginilor şi împrejurările 
în care se pot folosi urări;
-confecţionarea unei felicitări;
-exerciții de identificarea a mesajelor potrivite pentru 
diverse urări.

• materiale: manualul, 
caietul elevului, fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică 

2.     1.4
2.1
2.2

Pronumele personal 22.03 - identificarea pronumelor din texte date
- completarea unor enunţuri lacunare cu pronumele 
potrivite
- înlocuirea substantivelor dintr-un text cu pronume 
corespunzătoare;
-definirea pronumelui personal;
-exerciţii de recunoaştere a pronumelui;
-alcătuirea unor enunţuri în care să se folosească 
pronume.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică 

3. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Mama mea, după 
Anna Sewell

23.03 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citi-
rea pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, învăţarea intuitivă
• forme de organizare:
 frontală, individuală

observarea 
sistematică 



4. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

 Înţelegerea textului 
citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit

24.03 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului

• materiale: manualul, 
fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică 

5. 1.4
2.1
2.2

Scrierea imaginativă 
după un plan dat

25.03 - realizarea corespondenţei între un fragment şi 
partea compunerii;
- elaborarea planului iniţial şi a celui dezvoltat al 
compunerii;
- aşezarea corectă a compunerii în pagina caietului;
- formularea unor opinii referitoare la modul de re-
dactare şi de prezentare a compunerilor;
 -explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului;
-exerciţii de descoperire a sensurilor unor cuvinte 
date;
-integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii;
-redactarea unui text folosind cuvinte date

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare:
frontala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică

6. 1.4
2.1
2.2

Pronumele personal 28.03 -exerciţii de înlocuire a substantivelor cu pronume;
- identificarea pronumelor din texte date
- completarea unor enunţuri lacunare cu pronumele 
potrivite
- înlocuirea substantivelor dintr-un text cu pronume 
corespunzătoare;
-definirea pronumelui personal;
-exerciţii de recunoaştere a pronumelui;
-alcătuirea unor enunţuri în care să se folosească 
pronume

• materiale: manualul,
fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică



7. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Primăvara, de George 
Topârceanu

29.03 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citi-
rea pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, demon-
straţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică

8. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit

30.03 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia,
 demonstraţia, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare:
frontala, individuală

observarea 
sistematică

9. 1.4
2.1
2.2

Scrierea imaginativă 
pe baza unui șir de în-
trebări

31.03 - identificarea întrebărilor;
- alcătuirea unui text creativ prin legarea răspunsuri-
lor la întrebări prin înțeles;
- elaborarea unui plan de idei pentru compunere;
- elaborarea compunerii;
- formularea unor opinii referitoare la modul de re-
dactare şi de prezentare a compunerilor

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

10. 1.4
2.1
2.2

Cuvinte care arată 
acțiunea, starea, 
existența

1.04 -exerciţii de sesizare intuitivă a cuvintelor care 
(arată) exprimă acţiunea, starea sau existenţa 
substantivelor;
-exerciţii de recunoaştere a verbelor;
-definirea verbelor;
-exerciţii de identificare a numărului şi persoanei 
verbului;
-exerciţii de scriere a verbelor cu â şi î;
-transcrierea verbelor dintr-un text dat şi precizarea 
numărului şi a persoanei

• materiale: manualul,
 caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare:
frontala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică



11. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Bucuriile primăverii, 
după Ionel Teodoreanu

4.04 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citi-
rea pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)

• materiale: manualul, fisă de 
lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: fronta-
la, individuală

observarea 
sistematică

12. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit

 5.04 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, individuală

observarea 
sistematică

13. 1.4
2.1
2.2

Scrierea corectă 
a cuvintelor care 
conțin vocale 
și consoane duble

6.04 -exerciţii de recunoaştere a vocalelor şi consoanelor;
-exerciţii de completare a cuvintelor cu literele care 
lipsesc;
-exerciţii de scriere corectă a cuvintelor care conţin 
consoane sau vocale duble

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: fronta-
la, individuală

observarea 
sistematică

14. 1.4
2.1
2.2

Verbul 7.04 -exerciţii de sesizare intuitivă a cuvintelor care 
(arată) exprimă acţiunea, starea sau existenţa 
substantivelor;
-exerciţii de recunoaştere a verbelor;
-definirea verbelor;
-exerciţii de identificare a numărului şi persoanei 
verbului;

• materiale: manualul,
 caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

15. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Zi de primăvară, după 
Titel Constantinescu

2.05 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citi-
rea pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?).

• materiale: manualul,
 caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică



16. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit

3.05 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, individuală

evaluare 
sumativă

17. 1.1
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.6
4.5

Recapitulare 4.05 - lectură activă, cu creionul în mână; 
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte 
neînţelese;
- folosirea jurnalului cu dublă intrare;
- părți de vorbire- recunoaștere, analiza morfologică.

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare:
frontala, în perechi, individuală

evaluare 
sumativă

18. 1.2
2.3
2.4
3.6
4.2

Evaluare 5.05 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru 
asigurarea succesiunii logice a propoziţiilor într-un 
text redactat;
- înțelegerea părților de vorbire studiate.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, individuală

evaluare 
sumativă

19. 1.1
1.2
1.5
2.2
3.2
3.6

Lectură- Copiii din 
crâng, după K.D. 
Ușinski

6.05 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, 
citirea pe roluri, citirea selectivă;
- recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, individuală

evaluare 
sumativă

Școala Altfel- 8-14.04



Unitatea de învățare: Vara
Nr. ore: 24 / săpt.XXX- XXXIV

Nr
crt

Comp.
specif.

Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare

1. 1.4
2.1
2.2

Scrierea corectă
a cuvintelor nea/ ne-a, 
neam/ ne-am, va/ v-a

9.05 - utilizarea corectă a ortogramelor;
- completarea enunţurilor lacunare cu ortograme;
- selectare corectă a ortogramelor;
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor;
- dictare.

• materiale: manualul, 
caietul elevului, fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică 

2.     1.1
2.4
3.1
3.2

Formularea unei 
păreri despre povești 
și personajele acestora

10.05 - recunoaşterea personajelor;
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de 
cele citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, 
schemă, ritm/ melodie etc. 

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică 

3. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Cățelul și furnica, de 
Constantin Scripcă

11.05 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontală, individuală

observarea 
sistematică 



4. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui 
răspuns emoţional faţă 
de textul literar citit

12.02 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului 

• materiale: manualul, 
fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică 

5. 3.2
4.3
4.4

Descrierea de obiecte, 
personaje

13.05 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele 
citite folosind modalităţi diverse: desen, mimă, sche-
mă, ritm/ melodie etc. 
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul)  aş fi ...” 
alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei 
„burse a poveştilor” 
- antrenamente de scriere creativă 

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare:
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică

6. 1.2
2.4
3.1
3.4

Proiect – Copilăria, 
cel mai frumos basm

16.05 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.

• materiale: manualul, 
fisă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

7. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Darurile Vrăjitorului 
din Oz, după L. frank 
Baum

17.05 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

observarea 
sistematică



8. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui răs-
puns emoţional faţă de 
textul literar citit

18.05 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, învăţarea 
intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

9. 1.4
2.1
2.2

Povestirea unui text 19.05 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, jocul 
didactic, învăţarea intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică

10. 1.4
2.1
2.2
4.1

Cartea poștală și 
e-mailul

20.05 -completarea unei cărți poștale având tema dată;
-identificarea elementelor componente ale unei cărți 
poștale
- exerciţii de citire a unor scrisori, cărți poștale, 
invitaţii;
-exerciţii de comparare a acestor tipuri de scrieri 
funcţionale;
-exerciţii de redactare a două-trei exemple pentru 
cartea poștală;

• materiale: manualul, caietul 
elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic, 
învăţarea intuitivă
• forme de organizare:
frontala, în perechi, individu-
ală

observarea 
sistematică

11. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Scrisoare, de Ana 
Blandiana

23.05 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?)

• materiale: manualul, 
fișă de lucru
• procedurale:  conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică



12. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Înţelegerea textului citit 
Formularea unui 
răspuns emoţional faţă 
de textul literar citit

24.05 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

evaluare 
sumativă

13. 1.1
1.2
2.1

    2.4
2.5
3.2

Recapitulare 25.05 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
textului;
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea 
pe roluri, citirea selectivă;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect 
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
- delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii tex-
tului.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

evaluare 
sumativă

14. 1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
3.3

Evaluare 26.05 - delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii
textului.

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia
• forme de organizare: 
frontala, individuală

evaluare 
sumativă



15. 1.1
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.6
4.5

Recapitulare finală 27.05
30.05
31.05
2.06
3.06
6.06
7.06
8.06
9.06

- sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul 
unei cărți;
- stabilirea rolului fiecărui element component al unei 
cărţi;
- stabilirea corespondenţei dintre ilustraţii şi cărţile 
din care fac parte;
- redarea mesajului unei cărţi prin desen;
- identificarea tipurilor de litere folosite.
- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.
- delimitarea textului în fragmente logice;
- elaborarea planului simplu de idei;
- povestirea orală şi în scris a fragmentelor;
- simularea unor situaţii de comunicare;
- exersarea actelor de vorbire;
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii 
textului.
-exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire 
studiate;
- exerciţii de analiză a părţilor de vorbire;
- exerciţii-joc de transformare a unei părţi de vorbire 
în altă parte de vorbire;
- exerciţii de alcătuire a enunţurilor cu ajutorul 
imaginilor,  respectând cerinţe date;     
- exerciţii de realizare a unor secvenţe dialogate din 
compuneri;
- exerciţii de citire selectivă;
-exerciţii de redactare a două-trei exemple pentru afiș, 
invitație

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, învăţarea
 intuitivă
• forme de organizare: 
frontala, individuală

observarea 
sistematică



16. 1.2
2.3
2.4
3.6
4.2

Evaluare finală 10.06 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie;
- utilizarea corectă a ortogramelor;
- utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea 
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat.
- exerciţii de alcătuire a enunţurilor cu ajutorul imagi-
nilor,  respectând cerinţe date;     
- exerciţii de realizare a unor secvenţe dialogate din 
compuneri;
- exerciţii de citire selectivă;
-exerciţii de redactare a două-trei exemple pentru afiș, 
invitație

• materiale: manualul, 
caietul elevului
• procedurale: conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, 
demonstraţia, jocul didactic
• forme de organizare: 
frontala, în perechi, 
individuală

evaluare 
sumativă


