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ARGUMENT 
                                                                  

      Scrisul este instrumentul de bază al activității intelectuale. Prin scris, omul 
poate să-și exprime gândurile. 
     Optionalul „Comorile condeiului” are la bază  promovarea respectului față 
de scrierea caligrafică si ortografică , considerând scrierea corectă ca parte 
importantă a limbii si literaturii române . 
   Caligrafia este un mod frumos de exprimare ce se deprinde printr-un proces 
complex și de durată ce are la bază foarte mult exercițiu și studiu individual.Scrisul 
îngrijit, aşezarea armonioasă în pagină sunt o marcă definitorie a personalităţii unui 
individ. Mai mult, opţionalul îşi propune şi formarea capacităţii de scriere rapidă, 
respectând normele de ortografie şi punctuaţie, familiarizându-i astfel pe elevi cu 
un ritm de scriere mai alert, care le va fi necesar nu doar în cadrul ciclului 
gimnazial, ci pe parcursul întregii perioade de şcolaritate şi în activităţile 
extraşcolare care solicită activitatea de scriere. 
     Însușirea corectă a scrisului este importantă pentru dezvoltarea copilului. Astfel 
este necesar să se acorde atenție atât formei cât și conținutului. 
      Sursă de îmbogățire spirituală , de plăcere , cartea pentru copii dispune de 
valențe estetice și morale sigure , ce cultivă simțuri frumoase , sentimente alese și 
le expune elevilor comportamente diferite. 
      Aceast opțional îi face pe elevi , prin intermediul dramatizărilor , al jocurilor de 
rol și al celor didactice , să intre în pielea personajelor întâlnite , dezvoltându-le 
dragostea pentru lectură, favorizând formarea unei gândiri corecte , a unei 
imaginații bogate și a voinței de a percepe mereu ceva nou din lecturile studiate. 
       Ținând cont de înclinațiile , particularitãțile de vârstã și dorințele fiecăruia , 
“Comorile condeiului” formeazã nu numai deprinderi de exprimare corectă , dar și 
de conduită . 

 

 
 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1.să încadreze corect literele, 
cuvintele, textele în pagina caietului 
 

-concursuri de transcriere “Transcriu 
frumos şi repede!” 
- transcrierea unor texte însoţite de 
desene sugestive , 
-scrierea după dictare a unor texte 
scurte care cuprind dialoguri, 
-jocuri de rol: elevul dictează clasei, 



-realizarea unor compuneri. 
 
 

2. să realizeze compoziții artistico-
plastice 
 

- realizarea unor colaje, chenare, 
motive decorative , utilizând 
elemente grafice și litere, 
- coaserea literelor inițiale pe batiste, 
- realizarea unor afișe, reclame 
pentru lecture studiate. 
 

3.să respecte normele de ortografie şi 
de punctuaţie 

-transcrierea unor texte, 
-alcătuirea unor propoziţii care 
includ diverse capcane de ortografie, 
- realizarea unor corespondențe,  
-completarea unor spaţii lacunare , 
-scrierea după dictare, 
-realizarea unor compuneri. 
 

4. să manifeste curiozitate şi plăcere 
pentru lectură 

- citirea expresivă a textelor, 
- prezentarea şi comentarea   unor 
lecturi pentru copii, 
-concurs de interpretare, 
- dramatizarea unor fabule, poezii, 
sau texte în proză, 
-jocuri de mimică şi gestică, 
- realizarea unui jurnal cu dublă 
intrare pentru lecturile studiate, 
- vizite la bibliotecă. 
 

5. să colaboreze cu colegii-actori în 
realizarea reprezentaţiilor teatrale 
 
 

- jocuri de dicţie ( „frământări de 
limbă”), 
-jocuri de mimică şi gestică, 
- interpretarea unor scurte dialoguri, 
- recunoaşterea şi reproducerea unor 
roluri, 
- vizionarea unor spectacole , 
-jocuri de rol în pereche, 
- realizarea unor piese de 
teatru/montaje literare. 
 

6. Să cânte la unison cântece legate 
de lecturile studiate 
 

- recitarea unor versuri , 
- interpretarea unor cântece legate de 
textele citite, 
-concurs „ Cel mai bun interpret” . 



 
CONȚINUTURI 
 

 Litere, cuvinte, propoziţii. Organizarea textului scris –scrierea caligrafică; 
 Scrierea corectă a cuvintelor 
 Utilizarea ortogramelor 
 Semnele de punctuație  
 Folclorul copiilor: cântece recitative, numărători,frământări de limbă 
 Folclorul literar: plugușorul,legenda,basmul 
 Literatura cultă: povestirea,basmul,povestea,fabula 

 

 
 
MODALITĂȚI DE EVALUARE 
 

 probe scrise: fişe de muncă independentă, lucrări de control, 
compuneri; 

 probe orale: redarea (orală) a unor fragmente sau chiar a întregii opere 
studiate, recitări, versuri celebre puse pe note (cântece); 

 probe practice: dramatizări, desene, colaje, jurnal cu dublă intrare; 
 portofoliul; 
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

 
UNITATI DE 
INVATARE 

 

OB. CONTINUTURI Nr. 
Ore 

Sapt. 

 
1.Elemente pregătitoare 
 

 

 
O1 
O2 

 
1.Alfabetul ( literele mari , mici) 
2.Srierea caligrafică a unui text in versuri 
narativ sau dialogat 
3.Cântece recitative, numărători, 
frământări de limbă 
4.Motive decorative,utilizând elemente 
grafice și litere 
5. Cusături -monograme 
 

 
5 

 
S1-S5 

 
2. Toamna 

 

 
O1 
O3 
O4 

 
1 . „Să stam de vorbă fără catalog” M. 
Sântimbreanu- lectură explicativă 
2.Scrierea corectă a cuvintelor care conțin 
grupuri de litere 
3. Propoziția enunțiativă 
4.Jocuri.Desene 
 

 
4 

 
S6-S9 

 
3. Frunzele toamnei 

 

 

 
O1 
O2 
O3 
O4 
O5 

 
1.„Puiul”I.Al.Brătescu Voinești - lectură 
explicativă 
2. Scrierea corectă a cuvintelor care conțin 
diftongi  
3. Joc de rol.Jurnal cu dublă intrare 
4.  „Frunza”E.Gârleanu- lectură explicativă  
5. Compunere: Toamna ruginie 

 
5 

 
S10-
S14 

4. Ninge,ninge-ncetișor 

 

O1 
O2 
O3 
O4 

1. Plugușorul.Colinde  
2. Propoziția exclamativă 
3. Scrierea ortogramelor nea /ne-a ; neam 
/ne-am ; sa /s-a ; sau /s-au ; la /l-a ; 
4.Reclama.Afișul 

4 S15-
S18 

 
Semestrul al II-lea 

 
1.Iarna 

 

O1 
O3 
O4 
O6 

 

1.„Miezul iernii” V.Alecsandri - lectură 
explicativă 
2. Scrierea corectă a cuvintelor care conțin 
vocale duble 
3.Propoziția interogativă 
4. Concursuri cu tema iarna 
 

4 S1-S4 



2. Primăvara a sosit 

 

O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 

1.„Venirea primăverii” - lectură explicativă 
2. Scrierea ortogramelor ia /i-a ; iau /i-au ; 
iar /i-ar ; cea /ce-a ; cel /ce-l ; cei /ce-i ; ce-
ai 
3. Compoziții artistico-plastice  
4. Montaj literar: Florile primăverii 

4 S5-S8 

3. Vara 

 

O1 
O2 
O3 
O4 
O5 

1.„Corbul și vulpea” J.de la Fontaine - 
lectură explicativă 
2.Cartea fabulei 
3. Scrierea corectă : într-o, într-un, dintr-o, 
dintr-un, printr-o, printr-un 
4. Semnele de punctuație. Ghilimelele 
5. Mimică,gestică. Dramatizare 

5 S9-
S13 

4. Se apropie vacanța 

 

O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 

1.„Vara” G.Coșbuc- lectură explicativă 
2. Transcriere caligrafică însoțită de desene 
inspirate de text 
3. „O medalie bine meritată” E.de Amicis- 
lectură explicativă 
4. Concurs de interpretare, de creație 
literară și plastică 
5. Suntem actori: interpretarea unor roluri 
de personaje îndrăgite din texte cunoscute 

5 S14-
S18 

 
 
 
 


