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CLASA :pregătitoare 
Aria curriculară : Limbă şi 
comunicare 
Disciplina : Comunicare 
în limba română 
Domenii integrate :  
 Arte vizuale şi 

abilitați 
practice(AVAP) 

 Muzică şi 
mişcare(MM) 

Unitatea tematică: 
Împărăţia verii 
 Subiectul lecției:Ne plac 
desenele animate(literele 
Q,W,Y) 
Forma de 
realizare:Activitate 
integrată 
Tipul activităţii : 
consolidare 
Competenţe generale :  

CLASA: I 
ARIA CURRICULARĂ: 
Limbă şi comunicare 
OBIECTUL: Comunicare 
în limba română 
UNITATEA DE 
ÎNVĂŢARE :Vine vara! 
SUBIECTUL: Alfabetul 
TIPUL 
LECŢIEI:consolidare 
Competenţe generale :  
 Receptarea de 

mesaje orale în 
contexte de 
comunicare 

      cunoscute 
 Receptarea unei 

varietăţi de mesaje 
scrise, în contexte 
de comunicare 
cunoscute 
 

CLASA : a II-a 
ARIA CURRICULARĂ: Limbă 
şi comunicare 
OBIECTUL: Comunicare în 
limba română  
  UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 
Vine vara! 
SUBIECTUL: Textul nonliterar-
Afişul 
TIPUL LECŢIEI: Predare-
invăţare 
                 COMPETENȚE 
GENERALE:  
       1. Receptarea de mesaje 
orale în contexte de comunicare 
cunoscute 
       2. Exprimarea de mesaje 
orale în diverse situații de 
comunicare 
       3. Receptarea unei varietăți 
de mesaje scrise, în contexte de 
comunicare cunoscute 

CLASA: a III-a  
ARIA CURRICULARĂ: 
Limbă şi comunicare 
DISCIPLINA: Limba  şi 
literatura română 
UNITATEA DE 
ÎNVĂŢARE: Ce prieteni  
necuvântători  am? 
Subiectul : Explorarea unui 
text literar 
TIPUL LECŢIEI: mixtă 
   COMPETENȚE 
GENERALE: 

1. Receptarea de mesaje 
orale în contexte de 
comunicare  

       2. Exprimarea de mesaje 
orale în diverse situații de 
comunicare 
       3. Receptarea unei 
varietăți de mesaje scrise, în 
diverse contexte de 

CLASA: a IV-a 
Aria curriculară: Limba şi 
comunicare 
Disciplina: Limba şi 
literatura română 
Unitatea de învăţare: 
„Prieteni pe viață” 
Subiectul : Povestea lui 
Harap Alb 
Tipul 
lecției:predare/învăţare 
COMPETENȚE 
GENERALE: 
 1.Receptarea de mesaje 
orale în contexte de 
comunicare  
       2. Exprimarea de 
mesaje orale în diverse 
situații de comunicare 
       3. Receptarea unei 
varietăți de mesaje scrise, în 
diverse contexte de 



 Receptarea de 
mesaje orale în 
contexte de 
comunicare 

      cunoscute 
 Receptarea unei 

varietăţi de mesaje 
scrise, în contexte 
de comunicare 
cunoscute 

Competenţe specifice : 
CLR 
1.2. Identificarea unor 
informaţii variate dintr-un 
mesaj scurt, rostit clar şi 
rar 
1.3. Identificarea sunetului 
iniţial şi/ sau final dintr-un 
cuvânt, a silabelor şi a 
cuvintelor din propoziţii 
rostite clar şi rar  
3.1. Recunoaşterea unor 
cuvinte uzuale, din 
universul apropiat, scrise 
cu litere mari şi mici de 
tipar 
4.1. Trasarea elementelor 
grafice şi a contururilor 
literelor, folosind resurse 
variate 
 
 
 

Competenţe specifice : 
 

Comunicare în 
limba română  
1.3. Identificarea unor 
sunete, silabe, cuvinte în 
enunțuri rostite cu 
claritate; 
2.1. Formularea unor 
enunțuri proprii în diverse 
situații de comunicare; 
2.4. Exprimarea propriilor 
idei referitoare la contexte 
familiare, manifestând 
interes și încredere în sine; 
3.1. Citirea unor cuvinte și 
propoziții scurte, scrise cu 
litere de tipar sau de mână; 
4.2.Redactarea unor 
mesaje scurte, formate din 
cuvinte scrise cu litere de 
mână, folosind materiale 
diverse; 
 

Matematică și 
explorarea mediului 
2.1. Orientarea și mișcarea 
în spațiu, în raport cu 
repere, direcții date, 
folosind sintagme de tipul: 
în, pe, deasupra, dedesubt, 
lângă, în faţă, în spate, 
stânga, dreapta, orizontal, 

      4. Redactarea de mesaje în 
diverse situații de comunicare   
                   COMPETENȚE 
SPECIFICE:   
Comunicare în limba română 
     1.1.Identificarea semnificației 
unui mesaj oral din texte 
accesibile variate 
     1.2.Identificarea unor 
informații variate dntr-un text 
audiat 
     2.1. Formularea unor enunțuri 
proprii în situații concrete de 
comunicare 
     2.3. Participarea cu interes la 
dialoguri în diferite contexte de 
comunicare 
     3.1. Citirea unor mesaje scrise 
întâlnite în mediul cunoscut 
     3.2. Identificarea mesajului 
unui text în care se relatează 
întâmplări, fenomene din 
universul cunoscut 
     4.1. Scrierea unor mesaje în 
diverse contexte de comunicare 
 4.2. Redactarea unor mesaje 
scrise cu respectarea convențiilor 
de bază 

 Dezvoltare personală : 
      2.1. Exprimarea emoţiilor de 
bază în situaţii variate 

 Muzică și mișcare 
2.2. Cântarea în colectiv, 

comunicare 
      4. Redactarea de mesaje în 
diverse situații de comunicare  

 
COMPETENȚE 
SPECIFICE: 
 
Limba si literatura romana 
1.1 Extragerea unor informatii 
de detaliu dintr-un text 
informativ sau literar 
accesibil; 
1.3Sesizarea unor regularităţi 
ale limbii prin raportarea la 
mesaje audiate; 
3.4  Evaluarea conţinutului 
unui text pentru a evidenţia 
cuvintele cheie şi alte aspecte 
importante ale acestuia; 
3.5 Sesizarea unor regularităţi 
ale limbii pe baza textului 
citit. 
  Matematică 
1.1 Observarea unor 
modele/regularităţi din 
cotidian,pentru crearea de 
raţionamente proprii; 
1.2 Aplicarea unor reguli 
pentru continuarea unor 
modele repetitive. 
AVAP 
3.1 Relaţionarea pozitivă,în 
grupuri mici,pentru rezolvarea 

comunicare 
      4. Redactarea de mesaje 
în diverse situații de 
comunicare   
COMPETENȚE 
SPECIFICE: 
 
Limba şi literatura 
română 
1.1 Realizarea de deducții 
simple pe baza audierii unui 
text literar sau informativ 
accesibil. 
3.2 Asocierea elementelor 
descoperite în textul citit cu 
experiențe proprii 
3.3 Extragerea dintr-un text 
a unor elemente 
semnificative pentru a 
susține o opinie referitoare 
la mesajul citit 
3.4 Evaluarea elementelor 
textuale care conduc la 
înțelegerea de profunzime în 
cadrul lecturii 
 
Educație civică 
2.1 Explorarea unor valori 
morale care stau la baza 
relațiilor cu ceilalți oameni 
3.1 Relaționarea pozitivă cu 
ceilalți, în rezolvarea unor 
sarcini simple de lucru 



AVAP 
1.1. Sesizarea 
semnificaţiei unui mesaj 
vizual simplu, exprimat 
prin desen/ pictură/ 
modelaj/colaj/ film/ desen 
animat, care reflectă un 
context familiar 
 
MM 
1.4. Receptarea cântecelor 
cu un ambitus cuprins 
între DO1-La, cu o 
structură ritmico-melodică 
asemănătoare cântecelor 
din folclorul copiilor 
2.1.Cântarea în colectiv, 
asociind mişcarea sugerată 
de text 
2.2. Cântarea în colectiv, 
asociind acompaniamentul 
liber 
 
 
STRATEGII 
DIDACTICE 
Resurse procedurale  

Metode şi procedee: 
conversaţia,expunerea, 
explicaţia, observaţia, 
exerciţiul, jocul didactic; 
     Forme de organizare: 
frontal,individual 

vertical, oblic, interior, 
exterior. 
 

Arte vizuale și 
abilități practice      
2.2. Exprimarea ideilor și  
trăirilor personale prin  
 utilizarea liniei, punctului, 
culorii și formei; 
 

Muzică și mișcare      
2.1. Cântarea individuală 

 în grup, asociind mișcarea 
sugerată de text și de ritm. 
 
Tipuri de experiențe de 
învățare: active și 
interactive - de exersare, 
aplicare; 
Sistemul metodologic: 
conversația, explicația, 
observația,demonstrația, 
problematizarea,exercițiul, 
jocul didactic (metode 
didactice), explozia stelara, 
brainstorming 
Sistemul resurselor 
curriculare: planul de 
învățământ, programa 
școlară, documentele de 

asociind acompaniamentul 
sugerat de ritm și de măsură
  

         
  STRATEGIA DIDACTICĂ: 
Metode și procedee: 
lucrul cu manualul,  
lectura explicativă, conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul, diagrama 
Venn, aprecierea verbală 
 
        Resurse materiale:  

a) manual, fișe cu diagrama 
Venn, videoproiector, 
laptop, prezentare ppt 

 
       Forme și tehnici de 
evaluare: observarea sistematică 
a comportamentului elevilor, 
aprecieri verbale, recompense 
(ștampile, jetoane) 
        BIBLIOGRAFIE:  
-„Programa pentru disciplinele 
Comunicare în limba română, 
Muzică și mișcare, Dezvoltare 
personală, aprobată prin ordinul 
ministrului Nr. 3418/19.03.2013 
-Comunicare în limba română-
manual pentru clasa a II-a,ed 
Arthur 
-Curs formare: ,,Organizarea 
interdisciplinară a ofertelor de 
învăţare pentru formarea 

unor sarcini simple de lucru 
  STRATEGIA 
DIDACTICĂ: 
      Metode și procedee: 
conversația, explicația, 
povestirea, observația, 
exercițiul, harta conceptuală;  
 
       Resurse materiale: 
manualul, caietele elevilor, 
coli flipchart, fișe de lucru, 
coli A4, marker 
       Forme și tehnici de 
evaluare: observarea 
sistematică a 
comportamentului elevilor, 
aprecieri verbale, recompense 
(ștampile, jetoane) 
        BIBLIOGRAFIE:  
-„Programa pentru disciplinele 
Comunicare în limba română, 
Muzică și mișcare, Dezvoltare 
personală, aprobată prin 
ordinul ministrului Nr. 
3418/19.03.2013 
-Comunicare în limba 
română-manual pentru clasa a 
III-a,ed Arthur 
-Curs formare: ,,Organizarea 
interdisciplinară a ofertelor de 
învăţare pentru formarea 
competențelor cheie la școlarii 
din clasele I-IV” - program de 

 
 
Arte vizuale și abilități 
practice 
1.1 Exprimarea de opinii 
proprii referitoare la 
mesajele comunicate prin 
limbaj vizual. 
 
STRATEGIA 
DIDACTICĂ : 
RESURSE 
PROCEDURALE : 
a)Metode şi procedee : 
 conversaţia, 
explicaţia, 
exerciţiul, expunerea, 
demonstratia, munca  
independentă, observatia, 
ciorchinele, cadranele, 
diagrama Venn. 
 b)Forme de organizare : 
individual,  frontal. 
 RESURSE MATERIALE: 
fişa de lucru,portret 
Creangă, harta, tablă 
interactivă,  manual, caiete, 
FORME ŞI TEHNICI DE 
EVALUARE : observarea 
sistematică, aprecieri 
verbale, fişe de lucru.  
 

 



Resurse materiale: fişe de 
lucru, creioane colorate, 
carioci, fleepchart 
 
Forme. şi tehnici de 
evaluare : observarea 
sistematică a elevilor, 
aprecieri verbale  
 
Bibliografie :  
-Ghid practic  pentru clasa 
pregătitoare, ed D.C.E, 
Pitești 2014 
       -   Curs formare: 
,,Organizarea 
interdisciplinară a 
ofertelor de învăţare 
pentru formarea 
competențelor cheie la 
școlarii din clasele I-IV” - 
program de formare 
continuă de tip “blended 
learning” pentru cadrele 
didactice din învățământul 
primar 
Caiet special CLR ed 
Sinapsis 

 
www.didactic.ro 

 

proiectare curriculară; 
Materiale: jucării de pluș, 
planșa-suport, , calculator, 
tabla, creta colorată, tabel 
Căsuța cuvintelor, plicuri, 
cartonașe cu cuvinte, fișe 
de lucru, cercuri decupate, 
jetoane, lipici, creioane 
colorate, flipchart. 
        BIBLIOGRAFIE:  
-„Programa pentru 
disciplinele Comunicare în 
limba română, Muzică și 
mișcare, Dezvoltare 
personală, aprobată prin 
ordinul ministrului Nr. 
3418/19.03.2013 
-Comunicare în limba 
română-manual pentru 
clasa I,ed Arthur 
-Curs formare: 
,,Organizarea 
interdisciplinară a ofertelor 
de învăţare pentru 
formarea competențelor 
cheie la școlarii din clasele 
I-IV” - program de 
formare continuă de tip 
“blended learning” pentru 
cadrele didactice din 
învățământul primar 
 
www.didactic.ro 

competențelor cheie la școlarii 
din clasele I-IV” - program de 
formare continuă de tip “blended 
learning” pentru cadrele didactice 
din învățământul primar 
 
www.didactic.ro 
 

formare continuă de tip 
“blended learning” pentru 
cadrele didactice din 
învățământul primar 
 
www.didactic.ro 
 
 
 
 
 

 Bibliografie: 
Constanța Cucoș(coord.), 
Psihopedagogie pentru 
examenele de definitivare și 
grade didactice, Iași, 
Editura ,,Polirom”, 1998 
-„Programa pentru 
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textelor literare, Carmen 
Iordănescu, editura 
Carminis, 2006 ; 
 
www.didactic.ro 
 



 

 SCENARIUL DIDACTIC 

1.MOMENT 
ORGANIZATORIC 
Sunt pregătite materialele 
necesare desfăşurării 
lecţiei de către cadru 
didactic şi elevi. 
 
Este realizată Întâlnirea 
de dimineaţă prin care se 
stabilesc coordonatele 
zilei şi se realizează o mai 
uşoară intrare în activitate. 
 
2.CAPTAREA 
ATENŢIEI 
Elevii vor viziona un PPT 
cu ghicitori legate de 
poveşti si personaje din 
poveşti cunoscute de ei. 
Clasa pregătitoare ascultă 
colegii mai mari care 
citesc ghicitorile şi vor 
încerca să spună 
răspunsurile acestora. 
 
3. ANUNŢAREA 
TEMEI ŞI A 
OBIECTIVELOR 
„Ora aceasta vom discuta  

1.MOMENT 
ORGANIZATORIC 
Sunt pregătite materialele 
necesare desfăşurării lecţiei 
de către cadru didactic şi 
elevi. 
 
Este realizată Întâlnirea de 
dimineaţă prin care se 
stabilesc coordonatele zilei 
şi se realizează o mai 
uşoară intrare în activitate. 
 
2.CAPTAREA 
ATENŢIEI 
   
Elevii vor viziona un PPT 
cu ghicitori legate de 
poveşti şi personaje din 
poveşti cunoscute de ei. 
Elevul de clasa I va citi o 
ghicitoare mai scurtă. 
 
3.ANUNŢAREA TEMEI 
SI A OBIECTIVELOR 
Astăzi vom consolida 
Alfabetul,cu ajutorul unor 
exerciţii propuse de 
personajele din 

1.MOMENT 
ORGANIZATORIC 
Sunt pregătite materialele 
necesare desfăşurării lecţiei de 
către cadru didactic şi elevi. 
 
Este realizată Întâlnirea de 
dimineaţă prin care se stabilesc 
coordonatele zilei şi se realizează 
o mai uşoară intrare în activitate. 
 

 
2.CAPTAREA ATENŢIEI 
   
Elevii vor viziona un PPT cu 
ghicitori legate de poveşti si 
personaje din poveşti cunoscute 
de ei. 
Eleva va citi 1-2 ghicitori. 
 

3.VERIFICAREA TEMEI ŞI 
A CUNOŞTINTELOR 
DOBÂNDITE 

Verific cantitativ şi calitativ 
tema. 
Voi adresa întrebări de verificare 
a lecției predate anterior. 

1.MOMENT 
ORGANIZATORIC 
Sunt pregătite materialele 
necesare desfăşurării lecţiei de 
către cadru didactic şi elevi. 
 
Este realizată Întâlnirea de 
dimineaţă prin care se 
stabilesc coordonatele zilei şi 
se realizează o mai uşoară 
intrare în activitate. 
 
 
2.CAPTAREA ATENŢIEI 
   
Elevii vor viziona un PPT cu 
ghicitori legate de poveşti si 
personaje din poveşti 
cunoscute de ei. 
Elevii vor citi fiecare 1-2 
ghicitori. 
 

 

3.REACTUALIZAREA 
CUNOȘTINȚELOR  
          Verificarea temei din 
punct de vedere calitativ și 
cantitativ. 

 
1.MOMENT 
ORGANIZATORIC 
Sunt pregătite materialele 
necesare desfăşurării 
lecţiei de către cadru 
didactic şi elevi. 
 
Este realizată Întâlnirea de 
dimineaţă prin care se  
stabilesc coordonatele zilei 
şi se realizează o mai 
uşoară intrare în activitate. 
 
2.CAPTAREA 
ATENŢIEI 
 
Elevii vor viziona un PPT 
cu ghicitori legate de 
poveşti si personaje din 
poveşti cunoscute de ei. 
Eleva va citi 1-2 ghicitori. 
 
 
 
3.Verificarea şi 
reactualizarea 
cunoștințelor 
-Verificarea  cantitativă  si 



despre sunetele şi literele 
Q,W,Y pe baza 
exercițiilor din manual.” 
 

4.DOBÂNDIREA 
CUNOŞTINŢELOR 

Elevii vor rezolva 
sarcinile de la pagina 70 
din caietul special. 

(activitate indirectă) 

Unde au nelămuriri,îi voi 
lămuri. 

Activitate directă 

Verific munca 
independentă,apoi voi 
demonstra modul de 
scriere a literelor noi. 

EVALUARE 
FORMATIVĂ 

Activitate indirectă 

Elevii vor scrie cate un 
rând cu fiecare litera 
invăţata,apoi vor scrie 
cuvinte care conțin literele 
noi. 

poveşti,desene animate. 
 
 
 
 
 
4.CONSOLIDAREA 
CUNOŞTINŢELOR 
Activitate directă 
(reactualizarea 
cunoștințelor) 
Solicit elevului să- mi 
spună ce este alfabetul şi să 
îmi enunțe cât a invăţat din 
el. 
Activitate indirectă 
Elevul va scrie,in 
ordine,literele  
alfabetului,apoi va scrie in 
dreptul fiecăreia numele 
unui personaj din 
desene/poveşti care să aibă 
inițiala respectivă. 
 
Activitate directă 
Verific modul in care s-a 
realizat sarcina 
propusă,apoi vom rezolva 
împreuna exerciții din 
manual. 
 
 
 

 
4.ANUNŢAREA TEMEI ŞI A 
OBIECTIVELOR 
Astăzi vom observa împreuna 
câteva texte nonliterare şi vom 
învăţa să alcătuim astfel de texte. 
 
5.DOBÂNDIREA 
CUNOŞTINŢELOR 
Se vor observa textele din 
manual,se vor discuta asemănări 
şi deosebiri între textul literar şi 
cel nonliterar. 
Eleva va viziona un PPT cu titlul 
AFIŞUL. 
I se cere elevei să transcrie un 
astfel de text,pentru a se 
familiariza cu acest tip de 
mesaje. 
 

6. EVALUARE FORMATIVĂ 

 

Eleva va trebui să alcătuiască un 
afiș pentru o piesa de teatru 
având ca titlu o poveste îndrăgita 
de ea. 

 

 

Se inițiază un dialog despre 
modul in care putem descoperi  
inţelesul unui text nou. 
  

  4.ANUNŢAREA TEMEI ŞI 
A OBIECTIVELOR 

        Astăzi la ora de limba și 
literatura română vom citi și 
povesti texte din poveşti, vom 
identifica fragmentele logice, 
vom realiza planul de idei și 
vom povesti pe baza planului 
de idei. 
 
 

4.DOBÂNDIREA NOILOR 
CUNOŞTINŢE 

Activitate directă 

           Se citește pe roluri o 
povestire după benzi desenate 
”Un defin bine-crescut”, după 
Carlo Collodi. 
Se realizează povestirea 
benzilor desenate ( se reiau 
explicații despre acest tip de 
povestire, în care imaginile și 
cuvintele ocupă  locul central, 
se folosește foarte mult 
dialogul, replicile sunt așezate 
în bule de dialog).     

calitativă a temei 
scrise/corectarea 
greșelilor. 

 
-Verific cunoștințele 
elevilor dobândite  
anterior  prin intermediul 
Diagramei Venn  cu 
noţiuni despre părţile 
principale de 
propoziţie.Este formată 
din două cercuri(sau 
ovale)parţial suprapuse în 
care se reprezintă 
asemănările şi deosebirile 
dintre două aspecte.În 
partea in care se suprapun 
se grupează asemănările 
.iar părţile ramase libere 
menţionăm deosebirile 
dintre două aspecte. 
 
4.ANUNŢAREA TEMEI 
ŞI A OBIECTIVELOR 
Astăzi vom intra in lumea 
magică a poveştilor,mai 
exact în povestea „Harap 
Alb” 
 
 
 
 
 



Activitate directă 

Verific modul in care au 
scris elevii şi împart fişele 
de colorat. 

  

ACTIVITATE 
RECREATIVĂ 

Elevii vor primi o fişa de 
colorat cu personaje din 
desene/poveşti. 

 

 

 
 
 
ACTIVITATE 
RECREATIVĂ 

Elevul  va primi o fişa cu 
un labirint de descifrat şi 
colorat cu personaje din 
desene/poveşti. 

 

 

7.INCHEIEREA  
ACTIVITĂŢII 

Voi face aprecieri cu privire la 
modul de lucru. 

 

 

 

 

 
   
Activitate indirectă 

        Se vor distribui elevilor 
fișe de lectură cu conținutul 
unui fragment din Povestea 
poloneză ”Gutuile de aur din 
grădina balaurului”(Anexa 3), 
care se citesc în șoaptă și pe 
roluri. 
       Se va completa treptat și 
harta textului, pe măsură ce se 
stabilesc: 
-titlul/autorul; 
-personajele; 
       Se solicită elevilor să 
prezinte ce cred că a făcut 
prințul cu darurile primite de 
la bătrânică. 
      Se explică sensurile 
cuvintelor sau 
expresiilor noi  întâlnite în text 
( îl dușmănea, să nu-ți mai afli 
liniște, aruncă blestemul, ai să 
răzbești), se alcătuiesc oral 
propoziții. 
 
      Se povestește textul citit, 
se iden-tifică fragmentele 
logice, se for-mulează ideile 
principale, care se notează pe 
tablă și în caiete. 

5.DOBÂNDIREA 
CUNOŞTINŢELOR 
Se scrie titlul lectiei pe 
tabla si in caiete ,autorul si 
data 
-Voi arăta elevilor 
portretul lui Creangă. 
       (ANEXA 4) 
 - Voi arăta la hartă 
localitatea în care s-a 
născut Ion Creangă, lipesc 
portretul acestuia pe hartă. 
Se deschid manualele si se 
intuiește ilustrația din 
manual. 
   
 
Activitate indirectă 
 -Se citește textul in gând 
de către elevi, aceștia 
subliniind cuvintele 
necunoscute pe parcursul 
lecturării. 
  
 
 
 
 
 
 
6.EVALUARE 
FORMATIVĂ 
 



                      

 

FIXAREA 
CUNOȘTINȚELOR 
Se așează pe tabla magnetică , 
la vedere un set de planșe 
didactice care conțin ideile 
principale dintr-o povestire ,se 
ordonează logic  ideile 
prezentate . 

CONCLUZII,APRECIERI 

          Se fac aprecieri asupra 
modului în care au lucrat 
elevii atât individual, cât și 
colectivului. 
 

 

 

 

 
Activitate directă 
  -Voi verifica însuşirea 
conţinutului textului nou 
prin întrebări adresate 
elevilor. 
       - Cine este autorul 
textului citit? 
      - Care sunt personajele 
care apar in text? 
      - Când şi unde se 
petrece întâmplarea? 
 
EVALUARE 
FORMATIVĂ  
          Se fac aprecieri 
asupra modului în care a 
lucrat eleva. 



 
  
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXT LITERAR 

TEXT 
NONLITERAR 



Anexa 1 cls a III-a 
Un delfin bine-crescut 
după Carlo Collodi 
 
 
              Furtuna îl aruncă pe Pinocchio pe țărmul unei insule. Gândul că ar fi putut fi singur în mijlocul unui ținut nelocuit îl umplea de 
tristețe. Deodată zări un pește mare. 
 -Hei, domnule pește, îmi îngăduiți să vă zic și eu o vorbă ? 
 - Și două, răspunse peștele. 
 -Faceți-mi plăcerea și spuneți-mi: pe această insulă sunt locuri în care se poate mânca fără a fi mâncat ? 
 -Da, sunt sigur, răspunse Delfinul, că ai să găsești unul dinte locurile astea nu departe de aici. 
 -Și pe unde trebuie să o apuc ca să ajung acolo ? 
 -Trebuie să o iei pe cărarea aceea din dreapta și să mergi drept înainte. 
 -Mai spuneți-mi ceva. Dumneavoastră, care umblați zi și noapte pe mare, n-ați întâlnit și bărcuța tatălui meu ? 
 -Și cine e tatăl tău ? 
 -Este cel mai bun tătic din lume. 
 -L-o fi înghițit Rechinul cel groaznic, care seamănă jale în apele noastre. 
 Pinochhio tremură înfricoșat. 
 -Ca să-ți faci o idee despre el, am să-ți spun că e mai mare decât o clădire cu cinci etaje și are o gură așa de largă și adâncă, că ar putea trece 
ușor prin ea trenul cu locomotivă cu tot. 
 -Măiculiță ! strigă înspăimântată păpușa. La revedere, domnule pește, scuzați-mă de deranj și mii de mulțumiri pentru amabilitatea 
dumneavoastră. 
 
Anexa 2 cls a III-a                     Gutuile de aur din grădina balaurului 
 poveste poloneză 
 
 A fost odată un prinț și pe acest prinț îl dușmănea o babă vrăjitoare, pe care o supărase fără voie. 
 Odată se înfurie mai rău baba, și, nici una, nici două, îi strigă prințului: 
 -Să nu-ți mai afli liniște până n-oi găsi-o pe fata prefăcută în gutuie de aur ! 
 Aruncă blestemul și fugi iute să se ascundă. Și, ca prin farmec, din clipa aceea, prințul căzu pe gânduri. Și de unde el era veselia palatului, 
acum parcă zăcea bolnav de supărare și întristare. 
 Într-o bună zi, fără să spună nimic părinților, o porni încotro văzu cu ochii…nici el nu știa unde, dar știa ce caută. Și, în cele din urmă, tot 
mergând, îi răsări în cale, ca din pământ, o altă babă. 



 -Încotro, fiule? întrebă ea. 
 Și prințul îi povesti pățania cu baba vrăjitoare și-i spuse repede, fără ocol, că el trebuie să găsească pe fata prefăcută într-o gutuie de aur. Și 
că va trebui să ghicească în care din cele trei gutui din grădina balaurului este cea căutată, căci între timp aflase de la înțelepții împărăției că un 
balaur este stăpânul gutuilor de aur și că trei erau la număr. 
 -Ai noroc că m-ai întâlnit, îi spuse baba. Dacă mă asculți, ai să răzbești. Simt că ești un suflet ales și vreau să te ajut. 
 -Îți mulțumesc, bunicuță, zise prințul și scoase o pungă cu galbeni pe care i-o dădu babei. 
 -Îi iau bucuroasă și în schimb îți dau darurile acestea, care-ți vor folosi de minune. 
 Și băbuța îi dădu: o cutie cu unsoare, doi saci, unul cu pâine și altul cu zahăr, o funie groasă și o mătură cu coadă lungă. Nu prea pricepu 
prințul rostul acestor daruri, dar, neavând încotro, se încrezu în vorbele ei. 
 
Ordonați logic următoarele idei principale: 
 
 
A. 
1.Pippi îi surprinde pe copii cu înfățișarea și mersul ei. 
2.Pippi le spune copiilor multe lucruri neadevărate. 
3.Cei trei copii se împrietenesc. 
4.Pippi Șosețica era o fetiță orfană, care locuia singură într-o casă veche. 
5.În casa vecină locuiau doi copii cuminți, pe nume Tommy și Annika. 
( Pippy Șosețica, de Astrid Lindgren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexe cls a IV-a 
 

 Pe baza textului, formulează o ȋntrebare şi răspunsul 
corespunzător. 
 
 
 
 
 
 
 

Ordonează ideile principale: 
 

      Discuţia lui Goguţă cu cei doi copii. 
 
      Importanţa „onoarei” pentru Goguţă. 
 
      Decizia lui Goguţă. 
 
      Plânsul fetiţei. 
 
 

 Găseşte un cuvânt cu sens asemănător pentru „onoare”. 
Formulează o propoziţie. 
 
 
 
 
 
 

A procedat corect Goguţă faţă de fetiţă? 
 

 
 
 
 
 

 


