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Crearea şi propunerea acestui opţional este motivată, pe de o parte, din faptul concret că, 
începând din clasa a II-a elevii intră frecvent în contact cu texte care conţin multe, uneori foarte 
multe ortograme, altele decât cele studiate în conformitate cu programa şcolară. Textele literare de 
la limba şi literatura română, în special cele lirice, cerinţele exerciţiilor, textele problemelor, 
conţinuturile informative şi sarcinile propuse la cunoaşterea mediului, toate conţin ortograme, pe 
care un şcolar mic nu le poate învăţa apelând la normele de specialitate ale limbii, dar este nevoit să 
le respecte. 

Pe de altă parte, de-a lungul anilor de experienţă, am descoperit (şi nu ne asumăm meritul de 
a fi singurele) că majoritatea elevilor au o resursă latentă, pe care o putem numi „simţul limbii”, 
resursă de regulă neactivată din lipsa timpului, riguros acordat obiectivelor „obligatorii” de la 
disciplinele de studiu şi pe care o vom exploata, adaptând-o la particularităţile intelectuale de vârstă 
specifice elevilor de clasa a II-a, respectiv a III-a. 

În acelaşi sens motivăm dorinţa de a desfăşura acest opţional la clasă cu trimitere la realitatea 
mult prea des confirmată a dificultăţilor cu care se însuşeşte corect ortografia limbii române la nivel 
naţional, mai exact la frecvenţa greşelilor de scriere corectă a ortogramelor nu numai în rândul 
elevilor de ciclu primar, ci şi la nivelele superioare – gimnaziu, chiar liceu. 

Prin urmare, pentru a sprijini şi facilita învăţarea ortografiei, a preîntâmpina însuşirea greşită 
sau anevoioasă a scrierii ortogramelor, având şi susţinerea unui specialist, George Beldescu, din care 
cităm „ortografia se învaţă nu numai raţional, ci şi mecanic şi intuitiv”, ne propunem să introducem 
elevii pe care îi avem în grijă în lumea ortogramelor. Se cade a preciza că opţionalul nu-şi propune 
epuizarea însuşirii ortografiei ortogramelor, ci doar să explice, intuitiv, formarea acestora din 
cuvinte de sine stătătoare, baza tuturor exerciţiilor fiind însuşirea corectă a conceptului de cuvânt şi 
a regulii stricte că fiecare cuvânt se scrie separat de celelalte. 
 
 



 
 

 
COMPETENȚE GENERALE: 
 

1. Receptarea și exprimarea de mesaje orale pentru înțelegerea scrierii corecte a unor ortograme; 
 

2. Utilizarea corectă în scris a ortogramelor în diverse situații de comunicare. 

 
Competențe specifice și exemple de activități de învățare 
 

1.  Receptarea și exprimarea de mesaje orale pentru înțelegerea scrierii corecte a unor 
ortograme 

Competențe specifice Exemple de activități de învățare 
1.1. Identificarea unor informații variate 

din comunicări audiate 
 descoperirea de ortograme din texte 

audiate; 
 identificarea unor ortograme după 

criterii precizate; 
 jocuri didactice Ce ortogramă sunt eu?, 

Traista cu ortograme, etc. 
 formularea de răspunsuri la întrebări 

referitoare la modalitatea de scriere a 
unor cuvinte (ortograme); 

 intuirea structurilor corecte sau 
incorecte dintr-un enunț oral. 

1.2. Exprimarea interesului pentru 
înțelegerea folosirii corecte a unor 
ortograme în contexte de comunicare 
cunoscute 

 participarea la activități de tipul Să știm 
despre ortograme!, Dialogul 
ortogramelor,etc. 

 conversații pe teme referitoare la 
ortograme; 

 formularea unor întrebări pentru 
clarificarea unor noțiuni referitoare la 
ortograme; 

 aplicații interactive în jocurile pe 
computer cu tematica – Ortograme, în 
care instrucțiunile sunt oferite verbal; 

 consultarea unor materiale 
auxiliare/fișe cu ortograme pentru 
clarificarea unor informații. 

1.3. Formularea unor enunțuri proprii în 
situații concrete de comunicare 

 alcătuirea unor propoziții orale folosind 
ortogramele învățate; 

 jocuri de rol; 
 identificarea și corectarea greșelilor de 

exprimare; 
 completarea unor enunțuri lacunare cu 

ortogramele corespunzătoare 
contextelor de comunicare orală 
situaționale; 



 
 

 crearea unor scurte texte orale, după o 
imagine/o suită de imagini în care să 
apară ortograme indicate. 

1.4. Recunoașterea ortogramelor compuse 
din două cuvinte nemodificate ca 
formă 

 descoperirea  rolului liniuței de unire 
folosite în scrierea ortogramelor 
(cratima); 

 pronunțarea separată a cuvintelor unei 
ortograme, comparativ cu pronunțarea 
ca ortogramă; 

 descompunerea unei ortograme în 
cuvintele componente; 

 compunerea de ortograme din două 
cuvinte date. 

1.5. Conştientizeze modificările 
cuvintelor din componenţa unor 
ortograme ca urmare a pronunţiei 
adaptate la o rostire fie mai rapidă, fie 
mai armonioasă ca efect auditiv, fie a 
exprimării neglijente  

 

 exerciţii de analiză a cuvintelor 
componente ale unor ortograme cu 
stabilirea formei lor de bază; 

 exerciţii de descoperire a modificărilor 
suferite de unele cuvinte când intră în 
componenţa unor ortograme, cu 
indicarea sunetelor/literelor 
„pierdute”; 

 exerciţii de pronunţie a variantelor: 
cuvinte separate, cuvinte în ortogramă, 
cu descoperirea dificultăţii de 
pronunţie în cazul hiatului (fără 
folosirea termenului); 

 exerciţii de descoperire în propria 
exprimare a „creării”  de ortograme, ca 
urmare a neatenţiei în exprimare; 

 exerciţii de compunere de ortograme 
din două cuvinte date; 

 exerciţii de descoperire a unor 
ortograme incorecte şi corectarea 
acestora; 

 exerciţii de corectare a unor ortograme 
scrise intenţionat greşit şi motivarea 
modului de corectare. 

 
 

2. Utilizarea corectă în scris a ortogramelor în diverse situații de comunicare 
 

Competențe specifice Exemple de activități de învățare 
2.1. Recurgerea la logica 

mesajului/enunţului pentru a 
descoperi singuri ortogramele şi 
scrierea lor corectă: 
 

 exerciţii de analiză a unui mesaj/enunţ 
care conţine ortograme şi scrierea lui 
corectă, recunoscând după logica 
acestuia ortogramele conţinute; 

 exerciţii de fluidizarea a exprimării 



 
 

unui mesaj prin crearea de ortograme în 
interiorul acestuia, unind într-o 
ortogramă două cuvinte alăturate; 

 exerciţii de alegere a variantei corecte 
din mai multe forme date; 

 exerciţii de dictare scurtă şi analiza 
imediată a variantelor găsite de elevi; 

 concursuri de rapiditate în scrierea 
ortogramelor dintr-un mesaj audiat; 

 alcătuirea de propoziții cu ortograme 
date; 

 redactarea de scurte texte cu ortograme 
indicate; 
 
 

 
2.2. Manifestarea interesului și a dorinței 

de se exprima și scrie corect  
 

 exerciţii de alcătuire de enunţuri cu 
temă dată (ex. „Despre ce ai făcut 
ieri”), cu folosirea de ortograme gândite 
independent; 

 exerciţii de corectare reciprocă, între 
colegi, a dictărilor, pentru a-şi dezvolta 
capacitatea de a sesiza formele greşite; 

 exerciţii de utilizare a unei exprimări 
cursive în redactarea de scurte 
texte/compuneri, utilizând ortograme 
inedite (văzut-am, albăstrind-o, etc.) 

 concurs de alcătuire, texte/ compuneri 
scurte; 

 realizarea de portofolii cu ortogramele 
studiate și cele descoperite, altele decât 
cele analizate. 

 
 
 

CONȚINUTURI 
Acte de vorbire: a identifica ortograme din mesaje audiate, a cere și a da informații referitoare la 
ortogramele studiate, a formula o idee/o părere/ o opinie; 
Cratima – liniuța de unire - și rolul ei în delimitarea cuvintelor unei ortograme; 
Omofonia dintre cuvinte și ortograme; 
Utilizarea ortogramelor: s-a/sa; s-au/sau; i-a/ia; i-au/iau; i-am, i-ai, i-ați; i-a/ia;  
l-a/la; ne-a/nea; ne-am/neam; ne-ai, ne-au, ne-ați; v-a/va;v-am, v-ați, v-au; n-ai/nai; ce-l/cel; nu-
l/nul;n-am, n-a, n-are, n-ați, n-au; mi-e/mie; m-ai/mai; n-am, m-a, m-ați, m-au; să-i/săi; să-mi, să-
ți, să-l;ce-a/cea; ce-i/cei; c-ar/car; c-aș/caș; că-i/căi; c-ai/cai; ce-ai/ceai; m-or/mor; ți-e/ție; de-
al/deal; a-i/ai; c-am/cam; i-ar/iar; l-aș/laș; mi-a/mia; s-ar/sar; v-ar/var; alte ortograme identificate 
de elevi în textele studiate în ora de lectură 
 
 



 
 

 
MODALITĂȚI DE EVALUARE 

*Observarea sistematică a interesului, participării şi evoluţiei elevilor pe parcursul 
activităţilor; 

1. Probe orale: 
 Pronunţarea corectă a ortogramelor; 
 Explicarea formării unor ortograme accesibile; 
 Jocuri de rol pe diferite teme, cu folosirea în dialog a unor  ortograme 

descoperite de elevi. 
2. Probe scrise: fişe, teste,texte/ compuneri de mică întindere 

 Alcătuire de enunţuri cu ortograme date sau liber alese; 
 Corectarea de scurte texte cu ortograme intenţionat scrise greşit; 
 Crearea de ortograme din cuvinte date şi din cuvinte alese de elevi; 
 Dictări. 

3. Alte probe: 
 Portofoliul; 
 Mini-postere cu îndemnuri de scriere corectă                                      (ex. Azi 

sunt prieten cu „x - ortogramă !”, urmate de exemple de enunţuri: Nu uitaţi pe 
„y” - ortogramă! ). 
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