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Dezvăluirea diverselor categorii gramaticale se realizează în mod treptat şi concentric în 
cele două etape în studiul limbii române. 
 În prima etapă elevii operează cu noţiunile gramaticale fără să le numească şi fără să le 
denumească. Aşa se petrec lucrurile în clasele pregătitoare, întâi şi a doua. În această etapă, 
elevii sunt familiarizaţi cu unele cunoştinţe simple de limbă, pe cale orală – practică, urmând ca 
în cea de-a doua etapă elevii să-şi însuşească în mod ştiinţific noţiuni de limbă prin reguli şi 
definiţii. 
 Astfel, pentru formarea noţiunii de substantiv, elevii, încă din clasa pregătitoare intuiesc 
sub o îndrumare atentă diverse lucruri, fiinţe, fenomene ale naturii, fără a le defini. Exerciţiile şi 
jocurile sunt multiple. 
 Exemplu: Scrie în coloane câte trei cuvinte care denumesc: 
                                  persoane                     animale                     plante              insecte 
                                      Ana                            leu                          alun                fluture 
Pentru prima coloană li se cere elevilor să găsească trei substantive proprii. Şcolarul de clasa 
pregătitoare şi clasa întâi nu cunoaşte noţiunea de substantiv propriu. El cunoaşte însă că numele 
de persoane se scriu cu literă iniţială mare. Pe lângă alte obiective ce sunt realizate prin aceste 
exemple, putem să fixăm foarte bine grafia substantivelor proprii precum şi diferenţierea lor 
după gen: leu – leoaică, pisoi – pisică, etc.  

Diferenţierea lor se poate realiza şi după număr, prin diferite jocuri didactice: 
Exemplu: ,,Eu spun una, tu spui multe! ” sau ,,Eu spun multe, tu spui una! ” 
                        leu-lei, pisică – pisici, alun – aluni, fluture – fluturi 

 Însuşirea noţiunilor de lexic: cuvânt, sinonime, antonime, sunet- literă, vocale- consoane, 
silabă, despărţirea în silabe la capăt de rând, pentru formarea capacităţii de sesizare şi utilizare a 
sensului cuvintelor, a rolului unor sunete în înţelesul cuvintelor, a integrării cuvintelor în 
exprimare orală sau scrisă, am folosit cu succes jocurile lexicale. Voi prezenta în continuare 
câteva dinte acestea. 

A. Jocul cuvintelor 
Sarcina didactică: activizarea vocabularului, dezvoltarea rapidităţii în deprinderea de a scrie 
corect. 
 Varianta Ia: Se cere  elevilor să scrie cuvinte al căror înţeles este exact opusul (antonim). 
Exemplu: frumos, adevăr, umed, senin, sărăcie, îngheţată, pricepută, cuminte, noapte, departe, 
nou, lumină, etc. 
 Varianta Ib: Se cere elevilor să numească perechi de cuvinte cu sens opus. Ei vor căuta să 
identifice cât mai multe perechi de asemnea cuvinte. 



 Varianta II: Să găsească şi să scrie cuvinte cu acelaşi înţeles (sinonim): şosea, ţară, a grăi, 
zburbă, zăpadă, cameră, pomi, vesel, etc. 
 După ce elevii descoperă cu uşurinţă sinonimele pentru cuvintele date, li se cere să 
descopere şi ei perechi de cuvinte cu acelaşi înţeles. 
 Variantele de joc se realizează fie individual, fie pe grupe de elevi. 

B. Oţinem cuvinte noi 
Sarcina didactică: sesizarea rolului unor sunete în înţelesul cuvintelor. 
Varianta I: Înlocuiţi prima literă cu alta şi scrieţi cuvinte. 
Exemplu: sat, lat, pat, mat, vale, cale, zale, tale, sale, hale, lână, mână, zână, până, 

râmă, etc. 
                   Varianta II: Înlocuiţi ultima literă. 
                    Exemplu: sac, sar, sau, sap, sas, lac, laş, las, lan, coş, cot, cor, coc, con, etc. 

C. Repetă vocala 
Jocul contribuie la familiarizarea elevilor cu componenţa fonetică şi grafică a 

cuvintelor. Activităţile didactice se pot desfăşura colectiv. Având în vedere că pentru unele 
vocale exemplele sunt mai greu de găsit, se recomandă ca, după 6- 8 cuvinte corecte să se scimbe 
vocala. 
 Exemplu:  
-vocale care se repetă de două ori: o- cocoş, gogoşi, popor, topor, sonor, cocor; 
                                                        a- tata, mama, Dana, Ana, rama, casa; 
                                                        i – pisică, Mitică, pitic, vineri, miercuri; 
                                                        u- muguri, cucul, struguri, suluri, dublu, rulou. 
 -vocale care se repetă de trei ori: e – repetent, cereale, cerere, degete, televiziune; 
                                                     o – cocoloş, mototol, rostogol, bolboroseşte; 
                                                     a – macara, paravan, angajată, macaroane, salată. 

D. Jocul silabelor 
Jocul cunoaşte mai multe variante şi urmăreşte îmbogăţirea şi precizarea vocabularul 

elevilor. În prima variantă se poate pleca de la o silabă aflată pe locul întâi într-un cuvânt, iar 
elevul trebuie să descopere a două silabă cu ajutorul căreia, prin alăturare, să formeze cuvinte 
noi. Prima silabă poate fi o vocală, o consoană şi o vocală, un grup de litere, un grup de vocale.  
 Într-o altă variantă, pornindu-se de la prima silabă, se cere elevilor să alcătuiască 3, 4 şi 
mai multe silabe. 
 Caracterul abstract al noţiunilor de limbă împiedică formarea lor completă la vârsta 
şcolarului mic. 
 Gramatica se învaţă în procesul exprimării, deci prin mijlocirea limbii, iar odată învăţate, 
noţiunile de limbă devin un instrument valoros în dezvoltarea vorbirii corecte a elevilor. 
 Astfel vom urmări ca la nivelul clasei a treia elevii să: 

- modifice forma substantivelor; 
- înlocuiască substantivele din contexte; 
- să pronunţe şi să scrie corect substantivele, adjectivele, etc; 



- să redacteze compuneri pe baza cuvintelor de sprijin. 
În multe cazuri însuşirea unor cunoştinţe noi se poate asigura pe baza regulior şi definiţiilor 

gramaticale deja cunoscute. Este vorba de calea deductivă, de la general la particular. 
 Cuvintele ca unităţi de vorbire nu se folosesc izolat. Ele se îmbină în propoziţii ajutând la 
comunicarea dintre oameni. Între cuvinte există legături de înţeles. Separarea propoziţiei din 
vorbire se poate realiza pornind de la o imagine ce poate fi intuită cu ajutorul întrebărilor. 
 Învăţarea de tip şcolar poate fi concepută ca o pregătire pentru autoînvăţare permanentă 
prin asimilarea tehnicilor şi regulilor muncii intelectuale. 
 Însuşirea noţiunilor gramaticale de către elevi reprezintă un proces complex. Operaţiile 
gândirii care sunt implicate în procesul formării noţiunilor gramaticale (analiza, sinteza, 
comparaţia, abstractizarea, generalizarea) au şi ele un specific deosebit. Finalitatea studierii 
acestei discipline nu o constituie acumularea unui număr de definiţii şi reguli ci, prin studiul 
gramaticii, elevii trebuie să înţeleagă logica limbii, bogăţia ei, să folosească în mod corect şi 
conştient atât în vorbire cât şi în scriere, un vocabular adecvat, o exprimare corectă. 
 Studiind limba română, elevii reuşesc să înţeleagă mai bine gândurile oamnenilor şi să se 
folosească de limbă ca mijloc de comunicare şi acumulare a cunoştinţelor. 
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