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 Curriculum-ul  național  sugerează  câteva exemple  de  activități  de  învățare,  
recomandând  tipuri  de  exerciții. Urmează  ca  învățătorul  să  le  particularizeze  în  exemple 
accesibile  pentru  elevi  din  diferite  clase  primare. Ele  sunt, în  general, exerciții  de  
selectare, de  corectare, delimitare, identificare, construire, determinare, transformare, etc,             
 Exerciții  -  jocuri cu  exemple  concrete, pe  care învățătorul  le  poate 
îmbunătății  sau  adapta, la  specificul  clasei: 

 1.Ne  jucăm  cu  litere 

 Se  cere  copiilor  să  privească  planșele  cu  toate  literele  alfabetului. ,,Pronunță  
corect  sunetele  denumite de  literele  indicate  de  mine,, . Se  vor  indic, pe  sărite  câteva  
litere, iar  elevii  le  vor  pronunța  corect.Exercițiul  capătă  complexitate, dacă  se  cere  să  se  
găsească un  cuvânt  care  să  înceapă  cu  litera  respectivă.  Exemplu:  a-avion, ș- șoarece, z- 
zbor,etc.  În  continuare  elevii  vor  fi  solicitați  să  scrie  cuvântu  ales  la  tablă  și  în  caiete. 
Exercițiul  devine  și  mai  instructiv dacă  se  solicită  elevilor  să  includă  cuvântul  obținut  
într-o  comunicare  cu  înțeles, adică  într-o  propoziție, care  poate  fi  scrisă  la  tablă, sau  
dacă  se  cere , modificarea  enunțului  prin  folosirea  antonimului  cuvântului  dat. 

 2.Locul  literei 

 P e  o  fișă se  scriu  zece  cuvinte.Se  cere  elevilor  să  arate locul  unei  anumite  
litere  în  fiecare  cuvânt, precum  și  numărul  de  litere din  cuvintele  alese.Exemplu: 

Parc                    câte  litere are: 4    locul  literei ,,p,, 1                         
pasăre                 ................................                                    ...............................                 
împărat               ...............................    ................................                 
pește      ................................    ...............................             
copil      ................................   ..............................                    
pom     .................................   ...............................             
crap     ................................    ............................... 

 Exercițiul  poate  avea  instrucțiuni  sub  formă  de  test, cu  itemi  cu  alegere multiplă, 
din  mai  multe  variante  indicate.        
 Litera  ,,p,,  în  ,, parc,,  este  :  la  început..........................    
     la  mijloc.................................   
     la  sfârșit................................. 

 3. Locul silabelor 

 Se  efecuează  exerciții  de  recunoaștere,de  completare  și  de  ordonare  a  silabelor:
 a)Indicați  numărul  silabelor  din  cuvintele:     
  limbă    ...............................       



  literatură................................       
  scoică....................................       
  carte......................................       
  învățătoare............................ 

 b)Ordonați  silabele  de  mai  jos, astfel  încât  să  obțineți cuvinte  cu  înțeles: 
 tri-, lec-, e-, -an, ci-.....................................................    
 în-, toa-, ță-,vă-, -re.....................................................    
 dar, a-,ce-, be-.............................................................    
 c)Completați  spațiile  goale  cu  silabele  corespunzătoare:    
 Ma-.......-a-na          
 în-tre-.....-re          
 să-nă-toa-........         
 În  general,exercițiile  de  silabisire descind  din  structura  fonetică  a  limbii  române.  
Eforturile  de  silabisire pot  fi  diminuate  și  chiar  evitate  în  vedera  învățării  globalizate  a  
cuvintelor. 

 4.Învățăm  să  observăm 

 Se  prezintă  copiilor  două-trei  imagini  narative,cum  ar  fi: ,, un  copil  citind,,  ,  
,,tata  șofează,,  ,  ,, cățelul  latră,, etc.Se  solicită scrierea, necorelată,a  3-4  cuvinte în  
legătură  cu  fiecare  imagine.De  pildă: copil,fotoliu,carte; volan,parbriz, ochelari; curte, 
cățel, lanț.Se  cere  apoi  alcătuirea  unei  propoziții  cu  cel  puțin  trei  cuvinte  despre  fiecare  
desen, pe  care  elevii  o  vor  scrie  pe  caiete. 

 5.Ordonează  cuvintele 

 Se  stabilesc, pe  jetoane  sau  fișe,mai  multe  cuvinte, care  așezate  de  către  elevi în  
anumită  ordine, se  constituie  în  propoziții( se  va  încuraja  alcătuirea  tuturor  variantelor  
posibile):           
 Ionel, Lupu , în,  curte, și , se, joacă       
 .......................................................................................    
 școlii, elevii, aleargă, în, curtea       
 ................................................................................... 

 6.Cuvinte  noi 

 Exercițiul  propune  elevilor  două  sarcini:      
 -obținerea  unor  cuvinte noi  prin  modificarea  unui  sunet;   
 -alcătuirea  unei  propoziții cu  cuvântul  nou  obținut.    
 Var, car..................................        
 parc.........................................       
 vase........................................        
 ceapă................................        
  


