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Limba română ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul primar – fundamentarea unui domeniu de cercetare

1. Cuvânt înainte
Dragi cititori,
În mod paradoxal, cuvântul înainte este cel din urmă text care se redactează la 

capătul unor întreprinderi laborioase de felul celei despre care urmează să vorbim aici. 
Cunoaştem cu toţii sentimentul că, în ciuda spaţiului generos avut la dispoziţie, ceva ne-a 
scăpat şi n-am reuşit, în sufi cientă măsură, să punem punctul pe „i”. Lucrurile nu par mai 
simple nici la redactarea cuvântului înainte: nu ştii niciodată cum să surprinzi mai bine, 
în doar câteva rânduri, esenţa unui material vast, oricât de familiar ţi-ar fi . Însă, fără doar 

şi poate, bucuria acestui moment este greu de egalat, căci el marchează o adevărată eliberare de frământările 
ce au însoţit strădaniile autorilor de a produce un material valoros şi cu adevărat folositor.

Cu atât mai mult, când vine vorba despre unul dintre rezultatele unui proiect mamut, scrierea rândurilor 
de faţă ne prilejuieşte o mare bucurie, dat fi ind că marchează un moment important al unui drum lung, început 
cu mai bine de un an în urmă, mai precis la 1 octombrie 2010, când a debutat implementarea proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/63909, Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau limba 
română minorităţilor naţionale. Astfel, ne revine plăcuta misiune de a vă prezenta primul suport de curs, aferent 
programului P1, din seria celor unsprezece programe de formare pe care ne-am propus să le dezvoltăm, să le 
acredităm şi să le furnizăm în cadrul acestui proiect. Este vorba despre un volum la care noi, autorii, visăm 
de mult timp şi în întâmpinarea căruia sperăm ca dumneavoastră, cei interesaţi de domeniul predării limbii 
române ca limbă nematernă (RLNM), să veniţi cu acelaşi entuziasm. Nu avem de gând să depănăm aici  
întreaga poveste a felului în care s-a născut ideea proiectului care a făcut posibilă apariţia acestui material, însă 
câteva cuvinte despre cei care s-au străduit să afl e care sunt nevoile dumneavoastră şi să vă ofere un sprijin în 
munca de predare a limbii române ca limbă a doua se cuvin a fi  spuse.

2. Cine suntem noi?
Proiectul a fost iniţiat de către Departamentul de limbă, 

cultură şi civilizaţie românească al Facultăţii de Litere din cadrul 
Universităţii Babeş-Bolyai, în calitate de benefi ciar al acestui 
proiect, având ca partener fi rma Learn&Vision din Cluj-Napoca. La 
Departamentul nostru se predă limba română ca limbă străină încă 
din 1974. Ani la rând s-au perindat prin Facultatea de Litere studenţi 
străini din toate colţurile lumii, care doreau să urmeze cursuri 
universitare sau postuniversitare în limba română. Observând 
progresele înregistrate de aceştia, în numai câteva luni de zile, în 
învăţarea limbii române şi cunoscând rezultatele puţin satisfăcătoare 
ale elevilor aparţinând altor etnii la probele de limba română (teze 
unice, examene de capacitate sau de bacalaureat), care au stârnit 
atâtea discuţii şi comentarii în media vizavi de cele mai nimerite 
metode de predare a limbii române la aceşti elevi, am considerat că 
este fi resc să exploatăm experienţa acumulată de noi în munca de 
predare a românei ca limbă străină (RLS), spre a veni în sprijinul 
celor care se străduiesc să găsească cele mai potrivite metode şi 
instrumente didactice în activitatea de predare a RLNM. 

După cum  spuneam, domeniul în care îşi desfăşoară activitatea 
didactică şi de cercetare membrii departamentului nostru este 

româna ca limbă străină. Fără nicio îndoială, e vorba de un domeniu destul de vitregit al ştiinţelor fi lologice, 
despre care s-a spus, nu de puţine ori, că n-ar fi  decât un fenomen „conversaţional” primitiv, imposibil de ridicat 
la rang academic.  Cei care, vreme de aproape 40 de ani, au predat limba română străinilor şi sunt la curent cu 
literatura ştiinţifi că axată pe didactica predării limbilor străine, înţeleg foarte bine că asemenea prejudecăţi s-au 
prelungit neîngăduit de mult şi că, astăzi, nu e cazul să mai avem asemenea complexe şi să desconsiderăm un 
întreg domeniu cu metode şi obiective specifi ce,  care oferă tinerilor cercetători posibilităţi extrem de generoase 
de cercetare. Studiile numeroase de didactică a limbilor străine publicate în cazul altor limbi, materialele şi 
instrumentele didactice  moderne destinate predării acestora vorbitorilor non-nativi, precum şi documentele 
elaborate de instituţiile europene abilitate să conceapă şi să impună o politică lingvistică unitară şi coerentă 
la nivel european ne arată care este modelul pe care ar trebui să-l urmăm şi  în ce stadiu s-ar cuveni să se afl e, 
în momentul de faţă, cercetările în domeniul limbii române ca limbă străină şi, în sens mult mai larg, al limbii 
române destinate vorbitorilor non-nativi, pentru care româna este o limbă nematernă (RLNM). 



Din păcate, în ciuda eforturilor făcute de specialiştii din domeniu pentru a umple golurile existente, 
dispunem de prea puţine materiale care să asigure o fundamentare cu adevărat ştiinţifi că a domeniului şi care să 
limiteze abordările intuitive ce predomină în practica predării/evaluării limbii române vorbitorilor non-nativi, 
fi e ei cetăţeni străini (RLS) sau cetăţeni români aparţinând minorităţilor naţionale (RLNM). Vom invoca, aici, 
un prim element care împiedică standardizarea procesului de predare/evaluare a limbii române şi alinierea 
acestuia la standardele europene: lipsa unei descrieri a nivelurilor de competenţă lingvistică corespunzătoare 
Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (CECR), în care să se prezinte detaliat structurile morfo-
sintactice, actele de vorbire şi inventarul lexical specifi c fi ecărui nivel. O asemenea descriere a fost realizată 
doar pentru Nivelul Prag, în 2002, de către o echipă de cercetători de la UBB, însă, în ceea ce priveşte profi lul 
celorlalte niveluri, domneşte în continuare o confuzie totală în rândul autorilor de manuale, al cercetătorilor şi 
al practicienilor, deopotrivă. De asemenea, avem prea puţine manuale moderne de limba română organizate 
pe nivelurile corespunzătoare CECR, nu s-au elaborat manuale noi pentru limbajele specializate, dar nici 
sufi ciente manuale adecvate nevoilor germanofonilor, francofonilor, anglofonilor, despre a căror necesitate s-a 
discutat, în nenumărate rânduri, la diferite congrese şi simpozioane ce au reunit specialiştii din domeniu etc. 

Lipsa unor preocupări ştiinţifi ce mai serioase, capabile să scoată domeniul RLNM din impas şi să-l 
alinieze la ceea ce se întâmplă la nivel european şi mondial, se explică, într-o anumită măsură, prin absenţa 
oricărei forme de specializare pentru acest domeniu la nivel licenţă sau masterat, aşa cum există în alte ţări 
(Franţa, Germania, Cehia, Polonia etc.) şi cum ar fi  normal să se întâmple şi în cazul limbii române. Necesitatea 
unei asemenea specializări decurge, logic, dintr-un principiu ştiinţifi c elementar, şi anume acela că o limbă se 
predă după cu totul alte principii, metode şi strategii în cazul vorbitorilor nativi, comparativ cu cele utilizate în 
cazul vorbitorilor non-nativi. Chiar pentru profesorii care au absolvit specializarea limba şi literatura română, 
distanţarea de limba maternă şi abordarea ei ca limbă „nematernă” se face cu destulă difi cultate şi numai o 
experienţă îndelungată de predare a RLNM sau o specializare adecvată sunt în măsură să asigure formarea 
necesară unui cadru didactic însărcinat să lucreze cu vorbitorii non-nativi.

Totuşi, vă anunţăm cu satisfacţie că, în momentul de faţă, în facultatea noastră funcţionează un modul 
opţional de masterat intitulat Româna ca limbă străină (RLS), cu o durată de trei semestre, singurul de acest fel 
din România, menit să le ofere studenţilor noştri masteranzi o minimă iniţiere în domeniu. Interesul deosebit 
al studenţilor pentru teoria şi practica predării RLS, ca şi pentru munca de cercetare şi elaborare de materiale 
şi instrumente didactice adecvate publicului ţintă şi pretenţiilor timpurilor pe care le trăim ne-a demonstrat că 
noua generaţie a scăpat, din fericire, de prejudecăţile bătrânilor fi lologi, fi ind capabili să vadă în această ramură 
a ştiinţelor fi lologice promisiunea unor noi direcţii de cercetare. Graţie acestui modul, am reuşit să întărim 
rândurile entuziaştilor dornici să contribuie la elaborarea unor materiale didactice care să acopere neajunsurile 
– deloc puţine – ale domeniului şi să ajute la alinierea românei la standardele şi tendinţele înregistrate în cazul 
altor limbi, impuse de departamentele de politici lingvistice care funcţionează la nivel european. Rezultatele 
funcţionării acestui modul n-au întârziat să apară. Avem deja doi tineri care şi-au ales drept subiect al tezei de 
doctorat teme legate de RLS şi care fac parte din echipa de implementare a proiectului. Autorii volumului de 
faţă sunt, de altfel, tocmai patru dintre absolvenţii acestui modul de masterat, care au lucrat sub îndrumarea 
cadrelor cu experienţă în predarea RLS de la departamentul nostru.

Dacă adăugăm la reuşita acestui modul de masterat (la care s-au înscris, de pildă, numai în anul 
universitar trecut, 33 de studenţi) materialele elaborate în instituţia noastră în ultimii ani:

 ■ Nivel prag. Pentru învăţarea limbii române ca limbă străină, Strasbourg, Consiliul Europei (autori Victoria 
Moldovan, Liana Pop, Lucia Uricaru), singura descriere existentă în cazul limbii române;



 ■ primele exerciţii audio pentru RLS, organizate pe cele şase niveluri de competenţă lingvistică 
corespunzătoare CECR, material care propune modele de exerciţii pentru dezvoltarea competenţei de 
înţelegere după auz în limba română - Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vîlcu, Dina, 2010, Exerciţii audio. 
Româna ca limbă străină (RLS). A1, A2, B1, B2, C1, C2, Cluj-Napoca, Editura Efes;

 ■ testele pe nivel publicate în 2008, Medrea, Anca, Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vesa, Viorica, Vîlcu, 
Dina, Teste de limba română ca limbă străină - A1, A2, B1, B2, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, elaborate 
în cadrul departamentului nostru, în calitate de membri observatori ai ALTE (Asociaţia testatorilor de 
limbi din Europa), ca etapă semnifi cativă, impusă de această organizaţie spre a putea deveni membri cu 
drepturi depline în viitorul apropiat;

 ■ testele elaborate pentru Institutul Limbii Române din Bucureşti şi folosite pentru sesiunile de evaluare 
a competenţelor lingvistice în limba română, organizate de ILR anual la Paris;  

 ■ suporturile de curs pentru nivelul A1-A2, B1-B2 şi pentru cursul de cultură şi civilizaţie  românească, 
ce aşteaptă să vadă lumina tiparului, afl ându-se, în prezent, într-o fază de testare;

 ■ o serie de Caiete didactice pentru nivelurile A1 şi B1, realizate împreună cu studenţii de la modulul 
opţional de RLS, afl ate sub tipar,
socotim că putem fi  optimişti în privinţa destinului domeniului RLS-RLNM în următorii ani. 
Pentru a fi  sufi cient de convingători în privinţa calităţii programelor de formare pe care le-am dezvoltat 

în cadrul acestui proiect şi pe care vi le propunem în continuare, trebuie să insistăm asupra rezultatelor 
deosebite obţinute de echipa noastră în practica predării limbii române studenţilor străini. Astfel, în fi ecare an 
universitar, la întâi octombrie, încep cursul de limba română studenţi străini afl aţi la un nivel zero de cunoaştere 
a limbii române. După două luni de curs intensiv, aceştia ajung deja la nivelul A1, după încă aproximativ două 
luni, la nivelul A2, astfel încât, la începutul lunii iunie, ei sunt în măsură să promoveze examenul de nivel 
B2, care le permite ca, în toamnă, să se înscrie la cursuri de specialitate - medicină, ştiinţe economice, studii 
europene, ştiinţe politice, informatică etc. - în limba română. Iată că, în numai nouă luni, după aproximativ 700 
de ore de limba română, în care nu se foloseşte o altă limbă de contact decât limba română şi în care se aplică 
metode şi tehnici de predare specifi ce domeniului, se obţin perfomanţe care ne îndreptăţesc să afi rmăm că 
strategiile puse în aplicare şi-au dovedit pe deplin efi cienţa în asigurarea achiziţionării limbii române într-un 
timp atât de scurt. 

Rezultate comparabile s-au obţinut, de-a lungul timpului, şi cu studenţii internaţionali ai UBB: studenţi 
Erasmus, studenţi cu diplomă dublă, doctoranzi străini, CEEPUS, DAAD etc., cu alte categorii de public, de 
tipul interpreţilor de la Parlamentul European sau de la Consiliul Europei, precum şi cu oamenii de afaceri ai 
marilor companii străine care au solicitat cursuri de limba română la universitatea noastră. 

Din moment ce, conform Cartei europene pentru limbile regionale sau minoritare din 22 iunie/1992, 
„Protecţia şi încurajarea limbilor regionale sau minoritare nu trebuie să se facă în detrimentul limbilor ofi ciale 
şi al necesităţii de a le însuşi”, considerăm că este de datoria specialiştilor în RLNM să contribuie la sprijinirea 
învăţării limbii române ca limbă ofi cială de către minorităţi, cu scopul de a facilita integrarea acestora în cât mai 
multe din compartimentele vieţii socio-culturale, economice şi pentru încurajarea comunicării interculturale 
între populaţia majoritară şi cea minoritară. 

Pornind de la principiul fundamental conform căruia tehnicile 
de predare şi tipul de abordare în procesul didactic de predare/
evaluare a RLNM sunt diferite de cele aplicate în cazul limbii 
materne, sperăm că, prin intermediul acestor programe de formare, 
vom reuşi să schimbăm mentalităţi, oferind soluţii care să aşeze 
întreaga practică a predării RLNM pe alte fundamente. Chiar dacă 
pare un obiectiv ambiţios, ne dorim ca aceia dintre dumneavoastră 
care veţi urma programele noastre de formare să exploataţi din 
plin studiile teoretice şi mostrele de activităţi practice postate pe 
platforma electronică a proiectului, realizând, simultan, un schimb 
de bune practici cu toţi cei antrenaţi în procesul de predare/
învăţare/evaluare a RLNM. Sigur că nu avem ambiţia că vom putea 
rezolva toate problemele. Suntem convinşi însă că sugestiile noastre 
cu privire la cele mai potrivite strategii de lucru ce trebuie aplicate 
pentru ca elevii de altă etnie să-şi însuşească cât mai rapid şi mai 
bine limba română vor face ca rezultatele lor la evaluările naţionale 
să se îmbunătăţească, iar ritmul în care se însuşeşte limba română 
să se accelereze, astfel încât, organizând corespunzător predarea 
limbii române încă din ciclul primar, să nu se mai ajungă la situaţia 
în care elevii intră în liceu cu un nivel A1-A2 de cunoaştere a limbii 
române, în condiţiile în care doar nivelul B1 le-ar permite să facă faţă 
cu succes cerinţelor programei şcolare liceale. 



3. Descrierea proiectului
Înainte de a vă vorbi mai detaliat despre conţinutul propriu-zis al primului program din seria celor 

unsprezece, se cuvine să vă reamintim datele generale legate de identitatea proiectului nostru.

3.1. Obiective:
Proiectul Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română 

minorităţilor naţionale este un  proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea 
resurselor umane în educaţie şi formare profesională”, având ca perioadă de implementare intervalul 1 
octombrie 2010 – 30 septembrie 2013.   

Aşa cum aţi înţeles, probabil, încă din primele rânduri ale acestui cuvânt înainte, este vorba despre 
un proiect mamut, care are ambiţia de a oferi unsprezece programe de formare, menite să contribuie la 
îndeplinirea obiectivului general al proiectului nostru, care, după cum reiese şi din denumirea sa, este acela de a 
asigura perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română elevilor proveniţi din rândul minorităţilor 
naţionale (maghiară, germană, rromă, ucraineană etc.), în vederea creşterii calităţii procesului de predare /
învăţare/evaluare a românei ca limbă nematernă (RLNM), profesionalizarea şi alinierea acestuia la standardele 
europene. Pentru a infl uenţa favorabil calitatea procesului predare/învăţare/evaluare a românei ca limbă 
nematernă, ne-am propus să atingem următoarele obiective specifi ce: 

 ■ Dezvoltarea competenţelor de predare diferenţiată a RLNM, conform  nevoilor specifi ce vorbitorilor 
non-nativi, prin intermediul a trei programe de formare (P1-P3), axate pe profesionalizarea procesului 
de predare/învăţare a RLNM în ciclul primar (P1), gimnazial (P2) şi liceal (P3). Pentru fi ecare din aceste 
programe urmate şi promovate, cadrele didactice vor avea posibilitatea de a obţine 25 de credite;

 ■ Dezvoltarea capacităţii de utilizare a Cadrului European Comun de Referinţă (CECR), în vederea 
standardizării  procesului de evaluare, este obiectivul aferent programelor P4-P6, ce vizează 
standardizarea procesului de evaluare a RLNM la ciclul primar (P4), gimnazial (P5) şi liceal (P6). 
Numărul de credite acordat este tot 25, pentru fi ecare program urmat şi promovat; 

 ■ Dezvoltarea competenţelor de proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice prin 
însuşirea unei pedagogii centrate pe elev  reprezintă obiectivul urmărit prin intermediul programelor 
P7-P8, două programe de pedagogie-metodică, unul pentru învăţământul primar (P7) şi celălalt pentru 
învăţământul secundar (P8), prin care se vor putea obţine 30 de credite;

 ■ Dezvoltarea competenţelor social-civile şi a atitudinilor de empatie culturală intră în atenţia 
programelor P9-P10, cele două programe de educaţie multiculturală - unul fi ind destinat învăţământului 
primar (P9), iar celălalt, învăţământului secundar (P10) - oferind, de asemenea, posibilitatea obţinerii a 
25 de credite;

 ■ Nu în ultimul rând, ne propunem dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnologiilor informaţiei 
şi comunicării (TIC) şi de integrare a lor în procesul de predare a RLNM, prin intermediul unui program  
de TIC (P11), nivel intermediar, de 25 de credite.

3.2. Publicul-ţintă  
Proiectul nostru se adresează cadrelor didactice care predau RLNM în trei zone 

de dezvoltare ale României (vest, nord-vest şi centru), cu concentraţia cea mai mare de 
cetăţeni de altă etnie decât cea română. Conform Institutului Naţional de Statistică, în 
2008-2009, în România studiau în limba minorităţilor 199.207 elevi. Proiectul îşi propune 
să perfecţioneze 1250 de cadre didactice care predau limba română acestor elevi: 875 din 

ciclul primar, 250 din ciclul gimnazial şi 125 din ciclul liceal.
Am prevăzut ca selecţia participanţilor să se facă pe bază de înscriere, după principiul „primul venit, 

primul servit”. Se va ţine cont şi de faptul că, pentru a se putea forma o grupă în zona dorită, trebuie să existe 
sufi cienţi solicitanţi pentru a constitui o grupă. Singura condiţie este ca fi ecare candidat să desfăşoare activităţi 
în predarea RLNM fi e la clase formate integral din elevi de altă etnie, fi e la clase în care cel puţin 20% dintre 
elevi provin din rândul minorităţilor naţionale.

3.3. Activităţile şi rezultatele proiectului
 ■ A1. Pentru asigurarea calităţii programelor de formare dezvoltate şi furnizate de către experţii angajaţi 

în proiect, prima activitate planifi cată a fost furnizarea unui program de formare pentru formatori, 
acreditat CNFPA. Rezultatele acestei activităţi au constat în 77 de formatori formaţi şi certifi caţi CNFPA, 
precum şi 71 de subvenţii acordate acestora sub formă de premiu;

 ■ A2. Această activitate a prevăzut realizarea unor anchete sociologice pentru analiza detaliată a 
nevoilor grupului ţintă, necesare pentru defi nirea programelor de formare a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar care predau RLNM. Rezultatele acestor studii şi analize au constat în trei 
rapoarte de analiză;

 ■ A3. În cadrul activităţii trei, am dezvoltat o reţea virtuală care a asigurat şi continuă să asigure 



comunicarea între toţi participanţii la proiect, având ca rezultat o soluţie software (pagina web) şi un 
instrument software (portal e-learning);

 ■ A4. În urma dezvoltării celor şase programe de didactică a RLNM, au rezultat şase programe de 
formare şi şase dosare de acreditare a programelor P1-P6;

 ■ A5.  În cadrul acestei activităţi s-au dezvoltat două programe de pedagogie-metodică, P7-P8, cu 
dosarele de acreditare aferente;

 ■ A6. Prin activitatea a şasea s-au dezvoltat două programe de educaţie multiculturală, P8-P9, şi s-au 
realizat două dosare de acreditare;

 ■ A7. Nu în ultimul rând, prin activitatea a şaptea, s-a dezvoltat un program de TIC, P11, având, de 
asemenea, pregătit un dosar de acreditare;

 ■ A8. În acest moment, ne afl ăm în etapa de acreditare a programelor P1-P11 la CNFP, al cărei rezultat 
va consta în unsprezece programe acreditate;

 ■ A9. Prin această activitate, se furnizează un program de metode de comunicare pentru formatori, 
menit să asigure defi nitivarea pregătirii formatorilor pentru furnizarea programelor acreditate, care 
se va fi naliza prin maximum 83 de formatori instruiţi şi certifi caţi CNFPA, cursanţii certifi caţi putând 
benefi cia de o subvenţie sub formă de premiu, conform metodologiei de acordare a premiilor afi şate pe 
pagina web a proiectului;

 ■ A10. Ultima activitate a proiectului va debuta în curând şi va consta în furnizarea programelor P1-
P11, având drept rezultat 1250 de persoane instruite şi certifi cate CNFP.

3.4. Oferta proiectului
După cum aţi putut observa, obiectivele proiectului nostru sunt destul de ambiţioase. Însă, socotim că 

există atât de multe nevoi în domeniul limbii române ca limbă nematernă, domeniu încă insufi cient de bine 
defi nit din punct de vedere ştiinţifi c, încât am încercat să propunem soluţii pentru a răspunde, atât cât este cu 
putinţă, acestor trebuinţe. Ne exprimăm speranţa că, prin calitatea programelor noastre de formare furnizate 
profesorilor de RLNM, vom reuşi să provocăm o schimbare în mentalitatea celor care predau această disciplină 
şi, implicit, în practica predării ei. Sigur că un singur proiect nu poate revoluţiona un întreg domeniu. Suntem 
însă pe deplin convinşi că, prin programele de formare propuse de noi, s-au parcurs câţiva paşi esenţiali 
pentru revigorarea domeniului RLNM şi pentru asigurarea unui program de pregătire completă a cadrelor 
didactice care predau limba română ca limbă nematernă: 

 ■ realizarea unor studii de bază privitoare la competenţele lingvistice şi la tipurile de activităţi adecvate 
formării şi dezvoltării acestora în procesul de predare/învăţare a RLNM, care vor constitui o sursă 
serioasă de documentare pentru toţi cei interesaţi, postată pe platforma electronică a proiectului; 

 ■ realizarea unei analize critice a materialelor didactice existente şi a gradului de corespondenţă a 
acestora cu programele şcolare în vigoare;

 ■ oferirea unor modele de exploatare a manualelor şcolare existente pe piaţă; 
 ■ elaborarea unui posibil şablon de unitate didactică, pentru fi ecare clasă din ciclul de învăţământ 

aferent fi ecărui program, care să funcţioneze ca un model pentru concepţia altor materiale didactice;
 ■ oferirea unor informaţii de bază despre Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CECR), menite 

să furnizeze criterii importante în funcţie de care să se poată asigura standardizarea procesului de 
predare – evaluare  a RLNM;

 ■ fundamentarea teoretică a procesului de evaluare, inclusiv o analiză obiectivă a modului în care este 
reprezentată evaluarea în materialele didactice existente;

 ■ elaborarea unor studii referitoare la conceperea şi producerea unor teste de evaluare a competenţelor 
lingvistice în limba română, aliniate la prevederile CECR, dar şi elaborarea unor modele de teste 
pentru clasa a IV-a şi clasa a VI-a, având în vedere calendarul de examinare propus de Noua Lege a 
învăţământului din ianuarie, 2011;

 ■ repartizarea lexicului limbii române pe niveluri de competenţă lingvistică, pusă la dispoziţia 
dumneavoastră în format electronic, pentru a oferi un instrument de lucru util în procesul de identifi care 
a profi lului lexical al fi ecărui nivel de competenţă lingvistică corespunzător CECR;

 ■ realizarea unui schimb de bune practici cu toţi colegii din ţară, pentru a oferi şansa informării 
permanente cu privire la ultimele metode şi tehnici utilizate în practica predării limbilor străine – atât 
on-line, cât şi la întâlnirile faţă în faţă organizate în cadrul proiectului. 

 ■ furnizarea a unsprezece programe de formare acreditate CNFP, care vor oferi cadrelor didactice nu 
doar şansa de a-şi îmbunătăţi metodele de predare-evaluare a RLNM, ci şi abilităţile de proiectare, 
organizare şi evaluare a activităţilor didactice, precum şi competenţele social-civice şi atitudinile de 
empatie culturală, indispensabile în munca cu elevi de altă etnie, sau pe cele de utilizare a tehnologiilor 
informaţiei şi comunicării (TIC), astfel încât programele noastre să le ofere cursanţilor oportunitatea 
unei formări complete, care să atingă absolut toate punctele de interes ale unui profesor de RLNM, 
preocupat de buna desfăşurare a propriului proces de formare continuă.



4. Specifi cul programului P1

4.1. Cheia pentru reuşita activităţii de predare a RLNM
Cu toate că, de-abia prin parcurgerea materialului de faţă, veţi 

înţelege cu adevărat care este noutatea perspectivei pe care o adoptăm 
noi asupra domeniului RLNM, nu rezistăm tentaţiei de a vă semnala că 
progresele rapide pe care le înregistrează studenţii noştri se datorează 
câtorva reguli de aur pe care le aplicăm şi încercăm să le cultivăm şi la  
ucenicii noştri decişi să se specializeze în domeniul RLS/RLNM. Deşi, 
apelând la această formulă schematică de expunere a lor, există riscul 
de a crea o impresie eronată legată de consistenţa materialului pe care 
îl punem la dispoziţia dumneavoastră, optăm pentru această reţetă, 
convinşi fi ind de utilitatea lucrurilor simple, care pot avea, adesea, un 

impact superior celui caracteristic unor tratate grele de pretenţii şi de bune intenţii:
 ■ Utilizarea exclusivă a limbii române ca limbă de comunicare între profesor şi cursanţi, ca şi între 

cursanţi, încă din primele ore de curs;
 ■ Utilizarea alternativă a unor exerciţii şi activităţi cât mai diverse, destinate dezvoltării, în egală 

măsură, a tuturor competenţelor de comunicare în limba română (receptare orală şi scrisă, producere 
de mesaje orale şi scrise);

 ■ Accentul pe dezvoltarea competenţei lingvistice (gramatică şi vocabular), nu în sensul centrării pe 
cunoştinţele despre limbă, ci pe cele de limbă, care le permit elevilor să utilizeze corect şi cu uşurinţă 
structurile proprii limbii române;

 ■ Accentul pe limba vie, în uz, specifi că situaţiilor cotidiene de comunicare;
 ■ Apelul la imagine, la mijloacele audio-video, pentru a oferi mostre cât mai variate de limbă autentică, 

menite să motiveze cât mai puternic cursanţii;
 ■ Ancorarea structurilor gramaticale în elemente de cultură şi civilizaţie românească care să le permită 

cursanţilor o cât mai bună şi mai rapidă integrare în mediul românesc, având la îndemână referinţele 
culturale elementare  (şi nu ne referim aici exclusiv  la conceptul de cultură înaltă ci, mai ales, la cel de 
cultură comportamentală) care condiţionează realizarea actului comunicării între indivizi cu un profi l 
cultural diferit.

Programul P1, al cărui suport de curs îl constituie volumul de faţă, este intitulat Procesul de predare/
învăţare a RLNM la ciclul primar. Cu alte cuvinte, P1 este destinat cadrelor didactice care predau RLNM elevilor 
cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani. Vă veţi întreba, poate, de ce noi, care lucrăm în mod obişnuit cu adulţii, 
suntem de părere că metodele şi stilul nostru de lucru ar putea fi  efi cient şi în cazul copiilor afl aţi la această 
vârstă. Am putea găsi o justifi care simplă pentru încrederea în formula propusă de noi, informându-vă, cu 
bunăvoinţa dumneavoastră, că niciodată vârsta - şi, aici, trebuie să precizăm neapărat că, în special în cadrul 
Cursurilor de vară ale UBB, am avut cursanţi între 15 şi 75 de ani - nu i-a împiedicat pe cursanţii noştri să se 
implice, bunăoară, într-un joc de rol, să descrie cu plăcere o imagine amuzantă, să urmărească un fi lm reuşit, 
să asculte o poveste sau să cânte împreună muzică românească cu scopul de a fi xa mai bine structurile specifi ce 
limbii române. Evident că am avut emoţii în ceea ce priveşte categoria de vârstă cu care lucraţi dumneavoastră. 
Dar, în conceperea acestui program am benefi ciat de consultanţa unor specialişti în psihologie care ne-au 
oferit sprijinul în descrierea specifi cului vârstei, ca şi de ajutorul unor învăţători cu experienţă de predare a 
RLNM, astfel încât, pe măsură ce elaboram materialele şi lecţiile model pentru dumneavoastră, am fost tot 
mai convinşi că adaptarea la specifi cul vârstei nu reprezintă nicidecum partea cea mai grea a misiunii pe care 
ne-am asumat-o şi că, odată conceput şablonul  pentru activităţile destinate dezvoltării fi ecărei competenţe, 
lucrurile privind adaptarea la preocupările şi interesele copiilor de vârstă şcolară mică vin apoi de la sine. 

4.2. Structura volumului
Programul de formare al cărui support de curs îl regăsiţi în acest volum este conceput pentru 89 de ore, 

din care 48 de ore se vor desfăşura faţă în faţă, şi 41 de ore on-line.
Cele 48 de ore faţă în faţă vor fi  organizate în trei întâlniri (corespunzătoare celor trei unităţi ale 

volumului), a câte 16 ore fi ecare, din care o treime vor fi  dedicate teoriei, iar restul, activităţilor practice. 
Mai exact, pentru programul P1, vom avea 56,5 de ore consacrate activităţilor practice, 23,5, teoriei, şi 9 ore, 
evaluării. După cum puteţi observa, ponderea o deţin activităţile practice, lucru care se refl ectă, de altfel, şi 
în modul de organizare a informaţiei, care conţine, pe lângă studiile propriu-zise, câteva casete cu teme de 
refl ecţie – prin care vă sugerăm să meditaţi asupra unor puncte esenţiale legate de activitatea dumneavoastră 
de predare a RLNM, în timp ce veţi parcurge materialul pus la dispoziţie pentru programul de lucru on-line. 
Casetele cu exerciţii, unde se precizează, în general, forma de lucru (individual, în perechi, în grupuri etc.) 
refl ectă, de asemenea, genul de activităţi care se vor realiza la întâlnirile faţă în faţă, acestea reprezentând, 
desigur, numai câteva sugestii de lucru din partea celor care au conceput aceste programe, ele putând fi  



completate, la solicitarea dumneavoastră, cu alte activităţi care să răspundă nevoilor concrete legate de munca 
la clasă. 

În prima unitate - Unitatea I - ne-am propus să aducem în discuţie problemele teoretice curente legate de 
metodele şi strategiile de formare şi dezvoltare a competenţelor de comunicare la ciclul primar, pentru a aşeza 
studiile de caz şi modelele de lecţii din unităţile II şi III pe un serios fundament ştiinţifi c. În ciuda faptului că 
programele recomandă termenul de capacitate pentru această vârstă, în defavoarea celui de competenţă, socotit 
inadecvat la ciclul primar, noi am optat pentru cel din urmă, termen consacrat în literatura de specialitate, în 
special în CECR, chiar cu referire la copiii de vârstă şcolară mică.

Dincolo de eventualele ezitări terminologice ale autorilor, fi reşti, în cazul de faţă, având în vedere 
obiecţiile psihologilor faţă de utilizarea termenului de competenţă în cazul copiilor de 7-11 ani, ni se pare 
esenţial că am reuşit să aducem în faţa dumneavoastră un material de referinţă care, în linii mari, îşi propune 
să vă ajute:

 ■ să identifi caţi caracteristicile fi ecărei competenţe de comunicare (receptarea unui text audiat sau scris, 
producerea unui mesaj oral sau scris), precum şi a competenţei lingvistice (gramatică şi vocabular sau, 
conform programei şcolare, elemente de construcţie a comunicării);

 ■ să identifi caţi principalele metode şi strategii de formare şi dezvoltare a fi ecărei competenţe în parte;
 ■ să plasaţi textele propuse pentru formarea competenţei de receptare orală şi scrisă pe nivelurile de 

competenţă lingvistică corespunzătoare CECR şi să le clasifi caţi în funcţie de diferite criterii;
 ■ să adaptaţi textele propuse pentru înţelegere la nivelul de competenţă lingvistică al clasei şi la vârsta 

cursanţilor.
Pentru  a clarifi ca mai bine obiectivele avute în vedere, vă oferim, mai jos, lista detaliată a competenţelor 

specifi ce pe care ne propunem să le formăm prin intermediul programului P1:  
 ■ identifi carea caracteristicilor capacităţii de receptare a textelor audio;
 ■ descrierea profi lului cursantului/ascultătorului;
 ■ circumscrierea procesului de ascultare; 
 ■ identifi carea strategiilor de predare a ascultării; 
 ■ precizarea şi clasifi carea tipurilor de texte audio;
 ■ adaptarea textelor la vârsta şi la nivelul grupei de elevi;
 ■ identifi carea caracteristicilor capacităţii de receptare a textelor scrise; 
 ■ circumscrierea procesului de citire;
 ■ identifi carea strategiilor de predare a citirii/lecturii;
 ■ clasifi carea tipurilor de texte scrise;
 ■ adaptarea textelor la vârsta şi la nivelul grupei de elevi, precum şi în funcţie de scopul precizat;
 ■ identifi carea caracteristicilor capacităţii de exprimare orală;
 ■ identifi carea particularităţilor de vârstă ale elevului;
 ■ identifi carea strategiilor de predare a exprimării orale;
 ■ identifi carea caracteristicilor capacităţii de exprimare scrisă;
 ■ identifi carea strategiilor de predare a exprimării scrise;
 ■ identifi carea caracteristicilor comunicării la ciclul primar;
 ■ descrierea principiilor care stau la baza predării lexicului, foneticii, morfologiei şi a sintaxei;
 ■ cunoaşterea principalelor strategii de predare/fi xare a competenţei lingvstice;

A doua unitate - Unitatea II -  este destinată analizei critice şi comparative a materialelor didactice 
existente pe piaţă, prin urmărirea corespondenţei dintre prevederile programei şcolare şi manuale. Se cuvine 
să precizăm că iniţierea unui asemenea demers n-a avut nicidecum vreo intenţie tendenţioasă, ci a plecat de 
la considerentul că sănătatea oricărui domeniu depinde de bunul obicei al specialiştilor de a-şi face, periodic, 
o evaluare autocritică – aspect al unei perfecte normalităţi în mediile academice străine, acolo unde didactica 
limbilor străine are o îndelungată tradiţie, iar refl exia teoretică este mult mai fl exibilă – pentru a evita fosilizarea 
activităţii profesionale. Socotim că un asemenea exerciţiu autorefl exiv ar fi  binevenit şi în cazul limbii române, 
astfel încât sugestiile autorilor, completate de observaţiile dumneavoastră bazate pe experienţa de utilizare la 
clasă a acestor manuale să fi e benefi ce şi să stimuleze autorii manualelor să îmbunătăţească structura acestora 
sau să vină, pe viitor, cu alte propuneri, mult mai adaptate nevoilor dumneavoastră şi profi lului elevilor care 
învaţă limba română ca limbă nematernă. Dacă cel puţin câteva dintre propunerile noastre de îmbunătăţire a 
materialelor existente ar fi  în măsură să determine o cât de mică schimbare de perspectivă asupra domeniului, 
ne-am considera mulţumiţi că obiectivul nostru de bază a fost realizat. Pentru a fi  mai sistematici, redăm mai 
jos competenţele specifi ce pe care ne-am propus să le formăm în cadrul celei de-a doua unităţi: 

 ■ analiza critică şi comparativă a materialelor didactice existente (manuale şcolare de RLNM, eventual 
şi a unui manual de RLM);

 ■ compararea programelor şcolare de limba română ca limbă maternă cu programele şcolare de limba 
română ca limbă nematernă pentru sesizarea diferenţelor şi a asemănărilor dintre acestea;

 ■ compararea conţinuturilor programelor cu ale manualelor pentru a observa corespondenţa/lipsa 
corespondenţei dintre acestea;



 ■ identifi carea şi utilizarea celor mai efi ciente tipuri de exerciţii şi de activităţi, adaptate vârstei şi 
nivelului lingvistic al elevului, pentru dezvoltarea fi ecărei competenţe;

 ■ elaborarea unor activităţi specifi ce, relevante pentru dezvoltarea fi ecărei competenţe;
 ■ precizarea şi clasifi carea tipurilor de exerciţii şi activităţi adecvate grupei de vârstă şi nivelului 

lingvistic;
 ■ elaborarea unui model de exploatare a unei unităţi didactice pentru fi ecare clasă din ciclul primar, 

astfel încât profesorii să înveţe să folosească constructiv şi creativ până şi activităţile sau textele socotite 
a fi  mai puţin potrivite pentru îndeplinirea unui anumit obiectiv didactic.

Ultima unitate - Unitatea III - a lăsat libertate deplină de mişcare autorilor, fi ind rezervată elaborării 
unor modele de unităţi didactice pentru fi ecare clasă din ciclul primar, în aşa fel încât doar imaginaţia şi 
experienţa fi ecărui autor au fost cele care au decis profi lul şi structura unităţilor propuse. Nu am impus un 
şablon unic în acest caz, dorind să vă oferim cât mai multe variaţiuni pe aceeaşi temă. Scopul acestui ultim modul 
este acela de a contribui la formarea competenţei de producere a unor materiale didactice adecvate grupei de 
vârstă şi nivelului lingvistic al elevilor, pentru fi ecare clasă din primul ciclu de şcolarizare. În speranţa că v-am 
stârnit interesul şi că programul acesta va fi  în măsură să răspundă întrebărilor care vă frământă, oferindu-vă 
soluţiile aşteptate, vă mulţumim că aţi ales acest program, vă dorim spor la treabă şi mult succes în procesul 
de perfecţionare pe care l-aţi început.

Nu vom încheia însă prezentarea acestui volum, înainte de a face cunoştinţă cu prietenii – după cum 
vedeţi, am ales nişte fraţi gemeni - care vă vor însoţi pe tot parcursul acestui material, pentru a marca mai bine 
tipurile de activităţi pe care ne-am gândit să vi le propunem:

El este Refi , care o să vă vegheze în timpul activităţilor de 
refl ecţie desfăşurate în cadrul întâlnirilor faţă în faţă, dar, mai 
ales, când vă veţi opri din lectura materialului de pe platforma 

electronică pentru a medita asupra temelor propuse.

Clopoţelul lui Idi vă va ajuta să fi ţi cât se poate de vigilenţi 
pentru a memora mai uşor noile informaţii.

Exi o să vă împrumute pixul lui pentru a rezolva mai bine 
exerciţiile şi activităţile practice, iar...

Testi o să vă facă să zâmbiţi în timp ce rezolvaţi testul, ca să nu 
pătimiţi în izolare şi singurătate.

5. Şi acum, mulţumirile noastre...
Iată-ne ajunşi la ceasul mult-aşteptat al mulţumirilor! Nu se cuvine să încheiem acest cuvânt înainte fără 

să aducem mulţumirile noastre tuturor celor care au contribuit, direct sau indirect, la apariţia acestui material.
Vom începe cu echipa de experţi RLNM, şi anume cu cele două colege ale noastre, care ne-au stat 

alături în calitate de coordonatori ai volumului, Diana Burlacu şi Ioana Sonea, şi vom continua cu cei patru 
autori: Manuela Anghel, Anda Bratu, Anca Danciu, Carmen-Elena Lăscuş şi Antonela-Carmen Suciu, care au 
contribuit la redactarea materialelor din prezentul volum.

Mulţumim, de asemenea, echipei de experţi evaluatori - prof. univ. dr. Liana Pop, Facultatea de Litere, 
conf. univ. dr. Victoria Moldovan,  Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Catedra de limbi 
moderne şi comunicare în afaceri, Kocsis Annamária, inspector pe limba maghiară pentru învăţământul 
primar şi preşcolar, şi Varadi Izabella, consilier pentru limba maghiară în învăţământul gimnazial şi liceal, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia pentru învăţământul în limba minorităţilor, 
care, prin rapoartele de analiză a curriculumului propus de noi, au contribuit la îmbunătăţirea conţinutului 
acestui program.

În egală măsură, aducem mulţumiri echipei de management a proiectului, condusă de managerul 
proiectului, Alin  Mihăilă, căruia îi suntem deosebit de recunoscători pentru modul în care a gestionat 
implementarea proiectului şi pentru deschiderea şi înţelegerea cu care a tratat domeniul RLNM, încă din 



momentul depunerii cererii de fi nanţare pentru acest proiect, cu atât mai demne de apreciat în cazul unui 
economist. Alături de el au stat asistent manageri, Simona Câmpean, Gabriela Souca, şi secretar, Ramona 
Iordache, care, de asemenea, merită toată recunoştinţa noastră, nu doar pentru faptul că au depus toate 
eforturile pentru a asigura buna desfăşurare a implementării activităţilor proiectului până în acest moment, 
cât, mai ales, pentru entuziasmul şi promptitudinea cu care au răspuns, de fi ecare dată, tuturor solicitărilor 
noastre, indiferent de zi, de oră sau de oboseala care stătea să ne învingă în anumite momente. 

Nu uităm să aducem mulţumiri nici conducerii Facultăţii de Litere pentru sprijinul acordat până în 
prezent proiectului nostru, în special domnului decan prof. univ. dr. Corin Braga şi d-nei Claudia Botezatu, 
secretar general, care, în calitate de asistent tehnic, a asigurat legătura cu inspectoratele şi şcolile din regiunile 
vizate, în vederea diseminării proiectului. 

Şi, pentru ca prezentul volum să ajungă în mâinile dumneavoastră în asemenea condiţii grafi ce, îi 
mulţumim, în egală măsură, celui care a realizat ilustraţiile şi coperta volumului – voluntar Vlad Platon, 
operatorului procesare text şi imagine, Robert-Ioan Coroş, dar şi tuturor prietenilor noştri care au avut 
bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie poze din arhivele personale sau chiar de a juca rolul unor modele pentru 
realizarea fotografi ilor la comandă, astfel încât imaginile noastre să fi e libere de orice restricţii impuse de legea 
cu privire la drepturile de autor.

Nu în ultimul rând, mulţumim partenerului nostru în proiect, fi rma Learn&Vision, condusă de Simona-
Elena Bernat, pentru consultanţa oferită pe întreg parcursul elaborării materialelor necesare acreditării acestor 
programe de formare.

Dar, pentru a fi  siguri că niciunul dintre cei care, într-un fel sau altul, au pus la umărul la buna desfăşurare 
a tuturor activităţilor proiectului până în momentul de faţă nu va fi  uitat, socotim potrivit să prezentăm mai 
jos lista întregii echipe de lucru, căreia ţin să-i mulţumesc încă o dată, pe această cale, pentru implicarea totală 
de care a dat dovadă:

Anghel Manuela - expert RLNM, Arba Adrian-Vasile - asistent manager, Arba Raluca - operator teren, 
Bărbos Liana-Cecilia - expert RLNM, Barbur Dana-Maria - contabil, Békési Róbert - operator date, Benţa Dan 
- expert TIC, Bernat Mirabela-Eugenia - operator teren, Bimbo Annamaria - expert evaluator, Bodean Mihaela  
- expert RLNM, Botezatu Claudia - asistent tehnic, Braga Corin - evaluator, Braşoveanu Alexandru - consilier 
juridic, Bratu Anda - expert RLNM, Buchmann Robert - expert IT, Buligan Liviu - asistent tehnic, Burlacu Cezar 
- operator date, Burlacu Diana-Viorela - expert RLNM, Câmpean Simona Maria - asistent manager, Chira Dan-
Petre - expert IT, Chircu-Buftea Adrian - expert RLNM, Ciascai Liliana - expert metodica/didactică, Ciplea 
Emil - asistent tehnic , Cobârzan Alin - expert TIC, Comşa Mircea - expert sociolog, Corcheş Cristina-Mihaela - 
expert RLNM, Coroş Ioan-Robert - operator procesare text şi imagine, Cotrău Diana Roxana - expert, Cristescu 
Simion - operator teren, Crişan Ana-Roxana - asistent manager, Crişan Emil - asistent manager, Cucuruzan 
Romana - statistician, Curea AnaMaria - expert, Danciu Anca-Elena - expert RLNM, Deteşan Georgeta Laura 
- expert RLNM, Diac Voichiţa-Augusta - expert RLNM, Dominic Cristina - secretar, Hanu Nicoleta - expert 
RLNM, Herbil Ioan - operator teren, Herbil Mihaela - operator, Iordache Ramona - secretar, Jecan Sergiu - 
expert TIC, Jurcă Elena - expert RLNM, Lăscuş Carmen-Elena - expert RLNM, Mihăilă Adrian Alin -  manager 
proiect, Mihăilă Cristina Aneta - manager executiv, Mihiş Alin-Grig - operator date, Miloş Cristina - expert 
RLNM, Moga Angela - expert RLNM, Moldovan Victoria - expert evaluator, Mureşan Ioana-Angela  - expert 
RLNM, Mureşanu Ileana-Constanţa - expert RLNM, Niţchi Ioan Ştefan - expert TIC, Oachiş Iuliana - secretar, 
Oltean Emilia-Dorina - expert RLNM, Oprea Alexandru Victor - asistent manager, Oşian  Paraschiva - expert 
RLNM, Pargea Alina-Viorica - expert RLNM, Piroş Emilia-Cristina - expert, Platon Elena - director proiect, 
Platon Oleg - operator teren şi date, Podean Marius - expert TIC, Pop Carmen - expert sociolog, Pop Liana - 
expert evaluator, Popa Stănuţa-Nicoleta - expert RLNM, Racolţa-Paina Nicoleta - statistician, Radu Anamaria-
Viorica - expert RLNM, Raţiu Mircea - responsabil resurse umane, Roman Diana Maria  - expert RLNM, 
Rusu Mariana - secretar, Săcărea Flavius-Alin - gestionar, Sonea Cristian-Sebastian - operator teren şi date, 
Sonea Ioana-Silvia - expert RLNM, Souca Călin-Sorin - operator teren, Souca Gabriela  - asistent manager, 
Stanciu Ionuţ-Dorin - expert psihologie, Suciu Antonela-Carmen - expert RLNM, Szabo Gabor - expert RLNM, 
Tărău Ştefania-Lucia - expert, Trif Eunicia - ofi ţer comunicare, Trufan Estera - responsabil achiziţii, Ujvároşi-
Brezeanu Marinela - operator teren, Ungurean Gabriela - responsabil fi nanciar, Ursa Anca-Ramona - expert 
RLNM, Vaida Viorica - secretar, Varadi Izabella-Eva - expert evaluator, Vasiu Lavinia-Iunia - expert RLNM, 
Vesa-Florea Viorica - expert RLNM, Vetişan Vasile  - referent, Vîlcu Dina-Gabriela - expert RLNM, Vîlcu 
Dumitru-Cornel - expert RLNM, Zăvăleanu Minodora Laura – expert.

Vă mulţumim şi dumneavoastră, tuturor celor care aţi binevoit să vă înscrieţi la cursurile noastre de 
formare, şi vă promitem că nu veţi fi  dezamăgiţi.

lect. univ. dr. Elena Platon, 
director de proiect
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1. Formarea competenţei de 
receptare a mesajului oral - 

Ascultarea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să explicaţi rolul ascultării în cadrul diferitelor metode de 
predare;

 ■ să descrieţi tipurile de ascultare;
 ■ să specifi caţi diferenţele dintre limba scrisă şi cea vorbită, dintre 

citire şi ascultare;
 ■ să enumeraţi etapele unei lecţii dedicate ascultării;
 ■ să selectaţi sau să produceţi texte audio adecvate acestei grupe 

de vârstă.
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1.1. Ascultarea – defi nire şi caracteristici

Prima abilitate de comunicare pe care o utilizează copiii încă de la naştere 
este cea de ascultare, prin intermediul acesteia ei învăţând limba maternă, 
iar, mai târziu, alte limbi, fi e nematerne, fi e străine. Chiar dacă reprezintă 
primul comportament comunicativ, în procesul de predare, se acordă puţină 
importanţă dezvoltării acestei competenţe.

Ascultarea face parte din cele patru abilităţi lingvistice (citire, scriere, 
ascultare şi vorbire) şi, asemenea lecturii, este un proces de receptare. Procesul 
în sine este complex, presupunând primirea mesajelor orale, identifi carea 
intenţiei vorbitorului, construirea sensului, identifi carea şi evaluarea situaţiei 
de discurs, dar şi o reacţie la mesajele verbale  şi/sau nonverbale (după 
International Listening Association) la care vorbitorii sunt expuşi. 

Faptul de a auzi este inclus în ascultare, dar se diferenţiază, în mod clar, 
de aceasta. A auzi este doar o parte din procesul de ascultare şi reprezintă, în 
principal, un proces fi ziologic care se desfăşoară în trei etape: 

 ■ receptarea undelor sonore;
 ■ perceperea sunetelor la nivelul creierului; 
 ■ o serie de asocieri auditive. 

Auzul este de natură fi ziologică şi reprezintă un proces pasiv, care 
apare chiar şi atunci când suntem adormiţi, în vreme ce ascultarea e de natură 
psihologică, este dinamică şi reprezintă un proces interactiv, care îi implică 
atât pe vorbitori, cât şi pe ascultători.

1.1.1. Procesarea mentală a informaţiei ascultate

Bourne, Dominovski şi Coftus (1979) s-au ocupat de modul în care este 
reţinută informaţia şi au constatat că există trei tipuri de memorie: senzorială, 
de scurtă durată şi de lungă durată:  

1. Mai întâi, mesajele auditive sunt preluate din mediu şi transmise în 
memoria senzorială (mesajul oral e reţinut aici nu mai mult de o secundă). În 
funcţie de calitate sau de sursă, acesta va trece în memoria de scurtă durată 
sau va fi  pierdut. 

2. În memoria de scurtă durată, mesajul e procesat pentru a se vedea în 
ce măsură conţine informaţie deja existentă sau informaţie nouă. 

3. La nivelul memoriei de lungă durată (unde se găseşte o cantitate 
imensă de informaţie), noul mesaj este plasat într-un sistem, în funcţie de 
utilitatea sa.

memoria
senzorială

memoria
de scurtă durată

memoria
de lungă durată

Evident, acest model de procesare a informaţiei nu arată cum se 
construieşte sensul la nivel mental. O încercare, în această privinţă, este 
întreprinsă de către Johnson şi Laird (1983, 1985), care susţin că textul auzit 
e reprezentat mental sub forma unor propoziţii, a unor modele mentale sau 
a unor imagini, ascultătorii construind aceste modele în timpul procesului de 
comprehensiune.

Ceea ce îşi aminteşte ascultătorul este sensul global al textului şi nu 
propoziţiile care îl compun, informaţia implicită fi ind, adesea, inclusă în ceea ce reţin oamenii în legătură 
cu textul respectiv. Este important de precizat că modelele mentale sunt cele care oferă un context pentru a 
determina sensul unor expresii ambigue, iar reprezentările mentale ale textului audiat se schimbă pe măsură 
ce ascultarea continuă.

Procesul de ascultare poate fi  privit, în principal, din două perspective : 
 ■ procesare de la bază spre vârf (buttom-up processing): Anderson şi Lynch (1988) consideră că ascultarea 

este un proces de decodare a sunetelor pe care o persoană le aude în mod liniar; unităţile fonemice 

Temă de refl ecţie:
Care este diferenţa 
dintre a auzi şi a asculta? 
Comparaţi răspunsul 
dumneavoastră cu cele 
ale colegilor.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
...........................................
...........................................
............................................
............................................

Exerciţii:
1. Ce nevoi de înţelegere 
a mesajului oral au 
elevii dumneavoastră? 
Ce faceţi pentru a veni 
în întâmpinarea acelor 
nevoi? 
2. Care credeţi că sunt 
cele mai mari difi cultăţi 
pe care le întâmpină, 
în comprehensiunea 
unui mesaj oral, cei care 
învaţă o altă limbă decât 
cea maternă? 
3. În ce măsură credeţi 
că poate fi  predată 
înţelegerea mesajului 
oral? Care credeţi că 
este rolul profesorului 
la lecţiile ce vizează 
înţelegerea după 
ascultare? 
4. Descrieţi activităţi pe 
care le consideraţi utile 
în dezvoltarea abilităţilor 
de ascultare ale elevilor. 
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sunt decodate şi legate între ele pentru a forma cuvinte, cuvintele se 
leagă între ele pentru a forma propoziţii, propoziţiile formează fraze, 
iar frazele alcătuiesc textul complet; este un proces liniar, în care sensul 
reprezintă ultimul pas. 

 ■ interpretare de la vârf spre bază (top-down interpretation): receptorul 
reconstruieşte, în mod activ, sensul pe care vrea să-l transmită emiţătorul, 
iar, în acest proces de reconstrucţie, sunetele sunt cele care îl ajută, dar 
îşi foloseşte şi cunoştinţele anterioare despre contextul şi situaţia în care 
are loc ascultarea. Contextul şi situaţia includ:

  cunoştinţele anterioare ale receptorului despre subiect;
  viziunea vorbitorului asupra situaţiei de discurs.

Considerăm că, pentru grupa de vârstă 6-11 ani, prelucrarea informaţiei 
ascultate la nivel mental urmează primul model de procesare, deoarece, la 
această vârstă, elevii tind să proceseze ceea ce aud, cuvânt cu cuvânt, şi nu au 
sufi ciente cunoştinţe pentru a reconstrui sensul în mod activ. De asemenea, 
capacitatea de a construi un model mental şi de a înţelege textul global depinde 
şi de nivelul de competenţă lingvistică al vorbitorului.

1.1.2. Receptarea mesajului oral într-o limbă nematernă

Procesul de comprehensiune a mesajului oral presupune două tipuri de 
cunoştinţe: lingvistice şi nonlingvistice:

 ■ cunoştinţe lingvistice (elemente de fonologie, lexic, morfologie şi 
sintaxă); 

 ■ cunoştinţe nonlingvistice (despre subiect, despre context, cunoştinţe 
generale despre lume etc.). 
Procesul de înţelegere a unui mesaj într-o limbă nematernă diferă de cel 

din limba maternă prin faptul că, în prima situaţie, ascultătorii:
 ■ au mai puţine cunoştinţe despre această limbă;
 ■ tind să facă transferuri din limba maternă;
 ■ au insufi ciente cunoştinţe despre conţinutul socio-cultural al 

mesajului audiat.
În cazul limbii nematerne, apar, adesea, goluri în înţelegerea textului 

ascultat, acestea datorându-se neînţelegerii unui cuvânt, a unei părţi 
importante din text sau chiar, în cazuri extreme, a întregului text, cu excepţia 
unor fraze sau a unor elemente lexicale izolate. 

Aceste goluri pot fi  umplute cu ajutorul unor strategii compensatorii, 
care presupun înţelegerea elementelor ce ţin de situaţia de comunicare.

Ascultătorul se foloseşte, în mod obişnuit, de două tipuri de procese 
cognitive: controlate şi automate. Această distincţie este importantă mai ales în 
cazul limbii nematerne. Când cei care învaţă o a doua limbă îşi însuşesc un 
nou element lingvistic, ei trebuie să-şi concentreze atenţia asupra acestuia, dar, 
odată ce acest element a devenit sufi cient de familiar, procesul este mai rapid 
şi nu mai implică un efort de atenţie. 

Pentru elevii care învaţă o limbă nematernă, dacă prelucrarea informaţiei 
la nivel mental nu se produce automat, atunci şi înţelegerea va avea de suferit: 
cu cât ritmul vorbirii va fi  mai rapid, cu atât ascultătorii vor avea mai puţin 
timp pentru a procesa ceea ce aud. 

Trebuie precizat că, la grupa de vârstă 6-11 ani, procesele cognitive 
efectuate în prelucrarea informaţiei ascultate sunt controlate şi prea puţin 
automate, acest fapt datorându-se cunoaşterii insufi ciente a limbii. 

Iată câteva motive pentru care receptarea mesajului oral eşuează la 
elevii din grupa de vârstă 6-11 ani: 

 ■ atenţia îndreptată în altă parte;
 ■ sunetele de fundal;
 ■ necunoaşterea unor cuvinte;
 ■ sintaxa complexă;
 ■ viteza mare de rostire.     

În opinia lui Aitken (1978), actul de vorbire este înţeles, în măsura în 
care ascultătorul posedă următoarele abilităţi:

Exerciţii:
1. Lucraţi cu colegii 
dumneavoastră. Stabiliţi 
dacă dictarea, ascultarea 
unei poveşti lecturate 
de către profesor sau 
ascultarea primei 
lecturi a unui text sunt 
exerciţii de înţelegere. 
Argumentaţi!
2. Pe grupuri, discutaţi 
ce probleme pot să 
întâmpine în ascultare 
elevii, în limba lor 
maternă. Ce implicaţii 
au acestea în predarea 
limbii nematerne? 
3. Pentru o clasă cu 
care v-aţi obişnuit, cum 
dezvoltaţi competenţa 
de înţelegere? Ce model 
folosiţi? Argumentaţi!

Exerciţiu:
Împreună cu colegii 
d u m n e a v o a s t r ă , 
propuneţi activităţi care 
să ajute la umplerea 
golurilor ce apar în 
înţelegerea unui text 
ascultat. Propuneţi cel 
puţin trei soluţii!

Exerciţii:
1. Completaţi lista 
indicată mai sus. Găsiţi 
şi alte motive (minimum 
două) pentru care elevii 
eşuează în receptarea 
unui mesaj oral.
2. Ce abilităţi consideraţi 
că trebuie să deţină 
receptorul unei limbi 
nematerne pentru a 
înţelege, în mod adecvat, 
un act de vorbire? Faceţi 
o listă împreună cu 
colegii dumneavoastră.
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 ■ perceperea sunetelor accentuate şi a elementelor de intonaţie;
 ■ înţelegerea vocabularului şi capacitatea de a deduce sensul unor cuvinte necunoscute pe baza 

contextului;
 ■ înţelegerea modelelor sintactice şi a formelor morfologice caracteristice limbii vorbite;
 ■ identifi carea scopului vorbitorului;
 ■ formularea unor concluzii corecte şi a unor inferenţe valide în privinţa situaţiei de comunicare;
 ■ recunoaşterea atitudinii vorbitorului faţă de ascultător şi identifi carea subiectului discuţiei;
 ■ identifi carea mijloacelor şi a tehnicilor retorice de care uzează vorbitorul.

Se poate observa că elevii din categoria de vârstă avută în vedere nu 
posedă decât o mică parte dintre aceste abilităţi (în special pe cele referitoare 
la vocabular, morfologie, accent şi intonaţie şi, mai puţin, pe cele cu privire la 
realizarea unor inferenţe şi a identifi cării unor mijloace retorice).

Stephen D. Krashen (1981) prezintă o serie de condiţii pentru dezvoltarea 
competenţei de ascultare (sub forma acronimului MINUS):

Sens
(Meaning)

Informaţia oferită are sens din punct de vedere 
comunicaţional?

Interes
(Interesting)

Informaţia oferită este sufi cient de interesantă pentru 
a reţine atenţia elevilor? Ce elemente fac informaţia 
interesantă şi demnă de a atrage atenţia?

Noutate
(New Items)

Ce elemente de limbă, idei, abilităţi sau structuri 
textuale care pot fi  însuşite vor întâlni elevii în această 
experienţă de ascultare?

Înţelegere
(Understanding)

Înţeleg elevii informaţia ascultată? Cum sunt ajutaţi 
elevii să înţeleagă informaţia? Cum sunt explicate 
elementele noi de limbă care apar?

Confort
(Stress-free)

Cum sunt controlate stresul şi anxietatea?

Pentru această grupă de vârstă, e deosebit de important ca elevii să fi e 
sprijiniţi în timpul activităţilor care au ca scop dezvoltarea acestei competenţe. 
Iată, mai jos, câteva sfaturi: 

a. tema textelor selectate/redactate de către învăţător trebuie să fi e legată 
de experienţele anterioare ale elevilor, fi e prin faptul că tratează elemente din 
mediul lor familiar, fi e, pur şi simplu, prin faptul că reia unele teme cunoscute 
deja din lecţiile anterioare; 

b. elevii vor fi  ghidaţi în parcurgerea textului (prin exerciţii de completare 
în care este oferită o parte din text, iar ei trebuie să completeze spaţiile libere; 
prin exerciţii de ordonare a imaginilor, a ideilor; prin răspunsul la întrebări 
legate de ideile principale ale textului; prin completarea de diagrame sau 
etichetarea unor imagini);

c. se încurajează învăţarea prin cooperare (ascultarea ca muncă în grup 
– elevii pot negocia cu persoana care le oferă informaţiile);

d. oferirea de sugestii prin care elevii să ajungă singuri la sensul transmis.   

1.1.3. Caracteristici ale mesajului oral şi înţelegerea după auz la ascultătorii non-nativi

Pronunţia, accentul, intonaţia şi viteza de vorbire reprezintă câteva dintre elementele care infl uenţează 
considerabil înţelegerea mesajului oral:

 ■ pronunţia
  Sunetele unei limbi variază în procesul de vorbire, iar, dacă vorbirea se precipită, ele se 

infl uenţează între ele, iar cuvintele sunt mai greu de înţeles. 
  În învăţarea unei limbi străine, pronunţia la care este expus elevul în clasă este foarte diferită 

de cea a vorbitorilor nativi ai limbii respective. 
  Spre deosebire de vorbitorii nativi, care înţeleg cuvintele chiar dacă acestea au suferit modifi cări 

fonologice, non-nativii au probleme în înţelegerea mesajului oral, dacă acesta a suferit astfel de 
modifi cări. 

 ■ accentul
  Accentul variază în funcţie de regiunea geografi că, dar şi în funcţie de grupul social căruia îi 

Temă de refl ecţie:
Gândiţi-vă la modalităţi 
prin care aţi putea să-i 
ajutaţi pe elevii care 
învaţă o limbă nematernă 
în procesul de ascultare. 
Oferiţi minimum trei 
soluţii!
La întâlnirea faţă în faţă, 
comparaţi răspunsurile 
dumneavoastră cu cele 
ale colegilor.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Exerciţii:
1. Discutaţi cu colegii 
dumneavoastră în ce 
măsură elevul, afl at la 
nivelul începător de 
studiere a limbii, posedă 
abilităţile amintite de 
Aitken. 
2. Oferiţi exemple 
concrete de acţiuni prin 
care îi sprijiniţi pe elevi 
în procesul de ascultare 
pornind de la modelul 
lui Krashen. Lucraţi în 
grup!
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aparţine vorbitorul. 
  Accentuarea joacă un rol important în perceperea mesajului 

oral, deoarece, de obicei, într-o propoziţie sunt accentuate 
cuvintele pe care mizează vorbitorul pentru a transmite sensul.    

 ■ intonaţia
  Intonaţia poate fi  ascendentă şi descendentă şi variază de la un 

grup de limbi la altul. 
  Ea poate avea funcţie emoţională, gramaticală, informaţională, 

textuală, psihologică, dar şi indexicală.
 ■ viteza de vorbire

  Viteza constituie una dintre cele mai spinoase probleme ale 
ascultătorilor unei limbi nematerne care, de multe ori, nu înţeleg 
ceea ce aud, din cauză că li se pare că se vorbeşte mult prea repede. 

  Ascultătorul trebuie să proceseze mesajul audiat, aproape în 
mod automat; cu cât viteza de vorbire este mai mare, cu atât este 
mai afectată comprehensiunea mesajului ascultat (fapt datorat 
lipsei automatismului în procesarea informaţiei ascultate).

Ezitările în vorbire pot fi  de mai multe tipuri: 
 ■ pauze goale (perioade de linişte);
 ■ pauze pline (ahh,  îhî etc.);
 ■ repetiţii (sunt repetate cuvinte sau părţi din cuvinte);
 ■ începuturi false (vorbitorul se opreşte pentru a înlocui un cuvânt, o 

propoziţie). 
Ezitările reprezintă o difi cultate majoră pentru ascultătorii non-nativi, 

care trebuie să proceseze acte de vorbire spontană, însă, uneori, îi pot ajuta 
în comprehensiune, dacă încetinesc viteza de vorbire. Cert este că, plasate în 
locuri strategice, ezitările pot ajuta la înţelegerea mesajului oral, însă, dacă 
apar la întâmplare, pot dăuna procesului de comprehensiune.  

1.1.4. Ascultarea, proces, nu produs

Expunerea îndelungată la vorbire, în limba nematernă, conduce la 
dezvoltarea abilităţilor de comprehensiune după ascultare, ajutând la stabilirea 
conexiunilor între grupuri de sunete şi între anumite elemente de vocabular. 

În opinia lui John Field (2008), conexiunile amintite mai sus nu pot fi  
stabilite decât dacă receptorul are sufi cientă încredere în abilităţile sale de a 
prelucra ceea ce aude şi, de aceea, este de datoria profesorului să-şi dea seama 
care dintre strategiile folosite de ascultător sunt utile în receptarea mesajului şi 
care se dovedesc inutile sau inefi ciente. 

Dovada că un elev a înţeles ceea ce a ascultat nu poate fi  decât indirectă, 
deoarece comprehensiunea este un proces intern, care are loc în mintea 
elevului şi nu poate fi  testat în mod direct.

La lecţiile dedicate ascultării, profesorii tind să testeze ascultarea şi nu 
să o predea, aceştia se concentrează mai mult pe produsul ascultării şi nu pe 
procesul de ascultare. 

Acelaşi autor consideră că instructorul trebuie să petreacă mai mult 
timp întrebându-se unde şi cum a încetat procesul de înţelegere (atunci când 
se răspunde greşit la întrebări). 

Problemele de ascultare trebuie identifi cate, iar, apoi, îndreptate. Ştiind 
din ce cauză a apărut o anumită greşeală, profesorii pot să conceapă exerciţii 
de microascultare, prin care să o remedieze.

Evaluarea pune accent pe produsul ascultării (răspunsuri la întrebări, 
rezolvarea unor sarcini, activităţi) şi nu oferă informaţii despre procesul 
din care derivă acest produs, dar soluţia este una destul de simplă: li se cere 
elevilor să-şi justifi ce alegerea unui anumit răspuns (indiferent dacă acesta e 
corect sau greşit).

 ■ Dacă răspunsul este corect, profesorul afl ă în ce mod a ajuns elevul 
la el, caută informaţii despre stilul de ascultare al elevului şi poate să 
compare tehnicile folosite de acesta cu cele utilizate de elevii care au dat 
un răspuns greşit. 

Temă de refl ecţie:
Care dintre cele patru 
caracteristici ale 
mesajului oral credeţi 
că provoacă cele mai 
multe probleme de 
comprehensiune a unui 
mesaj oral? Încercaţi 
să alcătuiţi o scală a 
acestor trăsături în 
funcţie de importanţa lor 
pentru dumneavoastră. 
A r g u m e n t a ţ i - v ă 
opţiunile!
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Exerciţiu:
Discutaţi cu colegii 
dumneavoastră în ce 
măsură pot fi  dezvoltate 
unele caracteristici 
ale vorbirii, astfel 
încât să contribuie 
la comprehensiunea 
mesajului perceput de 
ascultătorii non-nativi.

Temă de refl ecţie:
Cum consideraţi că 
un învăţător/profesor 
îşi poate da seama de 
efi cienţa sau inefi cienţa 
strategiilor folosite 
de elevi în receptarea 
mesajului oral?
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
...........................................
...........................................

Exerciţiu:
Gândiţi-vă la modalităţi 
prin care pot fi  identifi cate 
problemele de înţelegere 
în ascultare. Discutaţi cu 
colegii dumneavoastră!
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 ■ Dacă răspunsul este greşit, prin justifi care, profesorul afl ă care este 
originea difi cultăţilor de ascultare ale acelui elev şi, astfel, se poate 
lucra mai mult pe zonele problematice.

Un prim pas pe care trebuie să-l facă elevii, în procesul de ascultare, este 
acela de a decoda semnalele sonore şi de a le transforma în cuvinte. 

Prin decodare, ei descoperă doar sensul literal a ceea ce spune vorbitorul, 
acestuia adăugându-i-se şi cunoştinţe de altă natură (de pragmatică, sintaxă 
etc.), menite să ajute la reconstruirea sensului pe care doreşte să-l transmită 
vorbitorul. 

Elevii mai puţin experimentaţi în ascultare, cei afl aţi în primii ani de 
studiu al unei limbi străine, se bazează, în principal, pe procesarea la nivel de 
cuvânt, fără a acorda prea multă importanţă contextului. 

La acest nivel, problemele de înţelegere a mesajului oral pot să aibă 
următoarele cauze: 

 ■ elevul nu cunoaşte cuvântul;
 ■ îi cunoaşte forma scrisă, dar nu şi pe  cea rostită (din cauza pronunţiei);
 ■ îl confundă cu un alt cuvânt asemănător;
 ■ cunoaşte forma vorbită a cuvântului, dar nu îl recunoaşte din cauza 

pronunţiei;
 ■ recunoaşte forma auzită, dar nu-i ştie sensul;
 ■ recunoaşte forma auzită, dar îi atribuie un sens greşit.

Difi cultăţile identifi cate pot fi  rezolvate prin expunerea elevilor la cât 
mai multe exemple care să conţină acele structuri problematice (o serie de 
propoziţii pe care să le asculte şi în care să fi e exemplifi cată problema în cauză).

1.1.5. Abordări ale procesului de ascultare

1.1.5.1. Tehnica TPR (Total Physical Response) 
Tehnica TPR, bazată pe răspunsul fi zic al elevilor şi care exploatează abilităţile de receptare a mesajului 

oral, este ideală pentru grupa de vârstă 6-11 ani, întrucât, în această perioadă, copiii învaţă cel mai bine 
acţionând (Linse 2005 şi Larsen-Freeman 2000).

Iniţiatorul acestei tehnici (dezvoltate în 1977), James J. Asher:
 ■ a studiat modul în care achiziţionează limba copiii afl aţi la o vârstă foarte fragedă, deoarece se întreba 

de ce aceştia învaţă o limbă mult mai repede decât studenţii în universitate;
 ■ a constatat că bebeluşii petrec primii ani din viaţa lor doar ascultând limba, iar, pe măsură ce cresc, 

ajungând la 1-2 ani, chiar dacă nu vorbesc, ei au capacitatea de a răspunde la ceea ce li se spune;
 ■ a ajuns la concluzia că modalitatea cea mai puţin stresantă de a învăţa anumite elemente lexicale sau 

structuri într-o limbă străină, este de a urma indicaţiile învăţătorului pentru a  reacţiona.
Învăţătorul dă o comandă orală/o instrucţiune elevilor şi, în acelaşi 

timp, o demonstrează, execută (desenează în timp ce pronunţă verbul a desena), 
iar elevii răspund fi zic la comanda primită (când aud cuvântul a desena, vor 
desena şi ei). Pentru elevii care abia au început să înveţe o limbă, se utilizează 
comenzi simple de genul: sari, stai, fă cu mâna etc., însă, gradual, se introduc 
comenzi mai complicate. 

Când sunt folosite activităţile bazate pe tehnica TPR, trebuie avute în 
vedere:

 ■ complexitatea limbii utilizate atunci când se dau comenzi;
 ■ nivelul de interes al copiilor. 

Tehnica TPR deţine următoarele aspecte pozitive: 
a. utilizează toate canalele de învăţare (auditiv, tactil şi vizual); 
b. îi învaţă pe elevi să urmeze indicaţii şi să asculte atent (abilităţi foarte importante pentru a avea succes 

la şcoală); 
c. elevilor li se permite să asculte şi să înceapă să vorbească doar atunci când se simt confortabil să facă 

acest lucru;
d. această tehnică poate fi  adaptată în mai multe moduri pentru elevi.

Tehnica TPR poate fi  utilizată:
 ■ în îndeplinirea unor activităţi cotidiene, printr-o secvenţă de acţiuni (de exemplu, scrierea unei 

scrisori: ia o coală de hârtie şi un pix, scrie o scrisoare, împătur-o, pune-o într-un plic, sigilează plicul, scrie 
adresa etc.);

Exerciţiu:
Care ar fi  cauzele pentru 
care apar probleme 
de înţelegere la nivel 
de cuvânt, la elevii 
începători? Lucraţi în 
perechi!

Exerciţiu:
Pentru cauzele 
problemelor de 
înţelegere după auz 
identifi cate la nivelul 
cuvântului, propuneţi o 
gamă de soluţii. Lucraţi 
în perechi!

Exerciţiu:
Ce credeţi că presupune 
această tehnică şi cum 
este folosită la orele 
de limbă nematernă? 
Discutaţi cu colegii 
dumneavoastră!
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Exerciţii:
1. Completaţi lista aspectelor pozitive indicate mai sus şi gândiţi-vă la eventuale puncte slabe/limite ale 
tehnicii TPR. În perechi, completaţi tabelul!

Puncte tari Puncte slabe/limite

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

2. Asher consideră că predarea unei limbi străine trebuie modelată după procesul de achiziţie a limbii 
materne. Gândiţi-vă la câteva caracteristici ale acestei tehnici care ar fi  similare cu modul în care copiii îşi 
însuşesc limba maternă. Lucraţi în perechi!
3. Unul dintre principiile pe care se bazează această metodă este acela că învăţarea unei limbi devine mai 
efi cientă dacă gradul de anxietate a elevilor este scăzut. Cum se realizează acest fapt prin intermediul 
acestei tehnici? Discutaţi cu colegii dumneavoastră!

 ■ când se spun poveşti. Funcţionează, mai ales, în cazul poveştilor în 
care se repetă anumite propoziţii sau structuri:

  este indicat să se folosească şi păpuşi sau elemente care ţin de 
povestea respectivă (de exemplu, poze cu personajele), pe care 
copiii să le poată mânui, în timp ce ascultă povestea;

  copiii vor manipula aceste elemente, în funcţie de ceea ce se 
spune în poveste;

  pentru a introduce cuvinte mai greu de înţeles, care apar pe 
parcursul poveştii, e recomandată folosirea imaginilor. 

O altă activitate interesantă, bazată pe tehnica TPR, este cea în care 
se folosesc cartonaşele „da”/„nu”, care vor măsura abilităţile de ascultare 
ale copiilor. Acestora li se vor adresa anumite întrebări, iar ei vor răspunde, 
arătând cartonaşul pentru „da”, în cazul în care au înţeles, sau pentru „nu”, 

în caz contrar. Cartonaşele trebuie 
să fi e sufi cient de mari pentru ca 
învăţătorul să le vadă din faţa clasei. 
Copiii desenează o faţă veselă şi scriu 
cuvântul „da” pe unul dintre ele, pe 
celălalt desenează o faţă tristă şi scriu 
cuvântul „nu”, cuvintele scriindu-se 
atât pe faţă, cât şi pe verso. 

Folosind această activitate, 
copiii sunt mai puţin gălăgioşi atunci 

când li se cere să dea răspuns la o întrebare, aceştia trebuind doar să arate 
cartonaşul corespunzător răspunsului lor oral. Reprezintă o metodă ideală de a verifi ca înţelegerea la orele de 
limbă nematernă şi pot fi  folosite şi pentru a verifi ca înţelegerea unei poveşti.

Utilizând cartonaşele, învăţătorul îşi poate ajusta instantaneu întrebările; el poate observa dacă elevii au 
înţeles întrebarea şi dacă au răspuns corect, iar, în funcţie de ce arată cartonaşele, întrebările pot fi  formulate 
mai simplu. 

Învăţătorul trebuie să formuleze întrebări simple, închise, când verifi că înţelegerea unei poveşti, a unui 
cântecel etc., la care să se poată răspunde cu „da” sau „nu”. Dacă sunt formulate mai complicat, învăţătorul 
nu va şti dacă elevii răspund greşit pentru că nu au înţeles întrebarea sau pentru că nu ştiu răspunsul corect 
la aceasta.

Pornind de la tehnica TPR, se pot face şi activităţi care implică desenatul (elevii ascultă anumite 
instrucţiuni şi desenează ceea ce li se spune (de exemplu: desenează un cerc, desenează doi ochi, pot să aibă orice 
culoare vrei tu etc.), bătutul din palme la anumite silabe, pentru a-i ajuta pe elevi să devină conştienţi de 
şabloanele auditive ale limbii. O modalitate de a-i învăţa pe copii cum se despart cuvintele în silabe este aceea 
de a cânta cuvintele şi a bate din palme în timp ce sunt despărţite în silabe.

Exerciţii:
1. De ce repetarea 
anumitor şabloane 
lingvistice (propoziţii, 
structuri) îi va ajuta 
pe elevi în procesul de 
învăţare? Discutaţi cu 
colegii dumneavoastră.
2. Faceţi o listă cu 
minimum două poveşti 
pentru copii. Alegeţi o 
poveste pe care o ştiţi 
sufi cient de bine pentru 
a o spune elevilor. 
Asiguraţi-vă că aceasta 
conţine propoziţii, 
structuri care se repetă.
3. Faceţi o listă cu 
elemente din poveste 
de care aţi avea nevoie. 
Spuneţi povestea 
colegilor.
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Manualele de română ca limbă nematernă ar trebui să includă activităţi de ascultare, în timpul cărora 
elevii să asculte şi să acţioneze potrivit instrucţiunilor, aşa cum se întâmplă în cazul lecţiilor de limbă străină, 
de exemplu, indiferent dacă învăţătorul este cel care citeşte textul sau dacă textul este înregistrat pe un suport 
audio.

În situaţia în care nu există suport audio, învăţătorul poate să propună diverse jocuri, în perechi, în 
echipe/cu toată clasa (fi ecărui elev i se alocă un număr, iar, când învăţătorul rosteşte acel număr, elevul trebuie 
să despartă un anumit cuvânt în silabe/să spună forma de plural a unor substantive/să pună un anumit verb 
la timpul trecut sau viitor etc.), precum şi activităţi care presupun exploatarea imaginilor (elevii au în faţă o 
serie de imagini şi trebuie să le identifi ce sau să le excludă pe cele descrise de către învăţător/elevii ascultă un 
text lecturat de învăţător şi plasează imaginile referitoare la acel text în ordinea corectă sau le exclud pe cele 
care nu se referă la text).

Exerciţii:
1. Gândiţi-vă la trei activităţi cotidiene care ar putea fi  folosite drept secvenţe de acţiuni la clasă. Faceţi o 
listă de instrucţiuni, de comenzi pentru fi ecare. Discutaţi cu colegii!
2. Multe structuri gramaticale şi de vocabular dintr-o limbă nematernă pot fi  predate utilizând imperativul. 
Planifi caţi o parte dintr-o lecţie de tip TPR în care să introduceţi o structură nouă a limbii.
3. Propuneţi şi alte activităţi de ascultare (minimum trei) care se pot face în lipsa unui suport audio. Lucraţi 
în perechi!

1.1.5.2. Dezvoltarea abilităţilor de ascultare prin intermediul poveştilor
A spune poveşti este o activitate orală, acestea fi ind concepute pentru a fi  ascultate. Într-o poveste, 

evenimentele au loc la intervale de timp diferite şi alcătuiesc o secvenţă temporală, iar, sub aspect tematic, 
există un factor central de interes (de obicei, rezolvarea unei probleme), care trece prin anumite schimbări de-a 
lungul poveştii. 

Propp (1958) identifi că următoarele elemente ce intră în structura unei poveşti: 
 ■ formula de introducere;
 ■ prezentarea personajelor;
 ■ descrierea spaţială;
 ■ introducerea problemei de rezolvat;
 ■ o serie de evenimente;
 ■ rezolvarea problemei;
 ■ formula de încheiere;
 ■ morala poveştii (care poate să nu fi e exprimată explicit).

Limbajul poveştilor implică şablonul predictibilitate – surpriză sau repetiţie – schimbare, repetarea 
unor cuvinte sau structuri fi ind foarte utilă pentru ca elevii să înveţe noi elemente de limbă.

Temă de refl ecţie:
Care sunt, în opinia dumneavoastră, trăsăturile unei poveşti reuşite, care să fi e pe placul copiilor? Faceţi 
o listă cu minimum trei.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

O poveste potrivită pentru orele de limbă nematernă ar trebui: 
 ■ să aibă personaje interesante cu care copiii să empatizeze;
 ■ ca personajele să participe la activităţi care să poată fi  pe înţelesul copiilor;
 ■ ca intriga să fi e clară;
 ■ ca povestea să aibă un fi nal neaşteptat.

A-l asculta pe învăţător, în timp ce citeşte sau spune o poveste, este o activitate foarte utilă de învăţare, 
mai ales la copii, deoarece, prin intermediul acesteia, ei îşi exersează abilitatea de a reţine sensul unei părţi mai 
extinse de discurs vorbit. Ascultând o poveste, elevii practică ascultarea pentru perceperea înţelesului global; 
ei pot fi  ajutaţi să fi e atenţi la detalii, dacă ascultă povestea  în mai multe rânduri. 

În cazul în care povestea este însoţită de imagini (pe care elevii le au în faţă), învăţătorul o va citi, 
acordându-le sufi cient timp să privească imaginile. 

Etape ale lecturii: 
 ■ la o primă lectură, învăţătorul nu trebuie să se oprească asupra unor cuvinte sau asupra intrigii, 

putând fi  folosite imagini pentru a accentua ce se întâmplă în poveste;
 ■ la a doua lectură, învăţătorul poate să facă pauze, pentru a repeta cuvinte-cheie, a scoate în evidenţă 
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anumite idei sau pentru a le cere copiilor să intuiască ce se va întâmpla în continuare; 
 ■ după ascultarea poveştii, elevii trebuie încurajaţi să-şi exprime sentimentele, pe cât posibil folosind 

propoziţii simple în limba nematernă pe care o învaţă.   
O altă modalitate de abordare a poveştilor este aceea în care nu se utilizează imagini. Învăţătorul alege o 

poveste potrivită nivelului elevilor, care conţine puţine cuvinte necunoscute, 
şi începe să o lectureze în faţa clasei. 

Etape:
 ■ iniţial, majoritatea propoziţiilor se citesc de două ori şi într-un ritm 

lent;
 ■ când apar cuvinte pe care elevii s-ar putea să nu le cunoască, 

învăţătorul le scrie pe tablă şi le explică succint printr-o defi niţie simplă 
în limba nematernă, printr-un desen rapid, prin gesturi sau, în ultimă 
instanţă, prin traducere în limba maternă a elevilor;

 ■ după ce elevii s-au familiarizat puţin cu povestea, învăţătorul o va 
citi într-un ritm mai alert, renunţând la repetare şi la explicaţii, scopul 
principal al activităţii fi ind ca elevii să poată urmări şi savura povestea;

 ■ după aproximativ 10 minute, cam la sfârşitul unui capitol, învăţătorul 
va încheia activitatea, care va fi  reluată în ora următoare. Astfel, 
ascultarea poveştilor va fi  similară cu vizionarea unui fi lm serial (va 
stârni curiozitatea elevilor pentru a afl a ce s-a întâmplat în continuare).

Această tehnică funcţionează dacă se îndeplinesc o serie de condiţii: 
a. elevii să fi e interesaţi de ceea ce ascultă; 
b. să fi e capabili să înţeleagă ce ascultă; 
c. materialul să fi e adecvat nivelului lor de limbă; 
d. să existe puţine cuvinte necunoscute sau parţial nefamiliare pe care 

ei pot să le înţeleagă cu ajutorul contextului sau din explicaţiile profesorului; 
câteva cuvinte de acest gen apar de mai multe ori în lectura poveştii;

e. să nu se insiste prea mult asupra elementelor de limbă pentru a nu se întrerupe fl uxul poveştii;
f. să existe posibilităţi de interacţiune în timpul ascultării - profesorul pune întrebări, din când în când, 

le cere elevilor să anticipeze ce se va întâmpla în continuare sau elevii cer profesorului să repete, să citească 
într-un ritm mai lent sau să explice;

g. elevii nu trebuie să producă prea mult limbaj.

1.1.6. Metode de predare şi rolul ascultării în cadrul acestora

De-a lungul timpului, s-au dezvoltat o serie de metode de predare a 
unei limbi, în cadrul cărora ascultarea a avut statuturi diferite. Iată o listă a 
acestora (Flowerdew, Miller 2005: 4-19):

1. Metoda bazată pe traducere, în care elevului îi sunt prezentate elemente 
de lexic şi de gramatică, accentul căzând pe traducerea propoziţiilor în limba 
care se predă, folosindu-se limba maternă (este una dintre cele mai vechi 
metode); nu vizează receptarea mesajului oral (cu toate acestea, mai poate fi  
întâlnită la orele de predare a unei limbi străine). 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că metoda prezentată nu ar trebui 
supralicitată, deoarece, utilizând limba maternă ca „mediator”, elevii nu vor 
reuşi niciodată să stăpânească limba pe care doresc să o înveţe la un nivel 
corespunzător. Toate propoziţiile pe care vor încerca să le formuleze vor fi  
trecute prin „fi ltrul” limbii materne, iar esenţa mesajului se va pierde (prin 
traducere, se pierd unele nuanţe). Scopul este ca elevii să formuleze enunţurile 
direct în limba pe care o învaţă, iar, în opinia noastră, acest ţel nu poate fi  atins 
prin utilizarea metodei bazate pe traducere.

2. Metoda abordării directe - atât profesorul, cât şi elevii utilizează, în 
timpul orelor de curs, doar limba care se învaţă, întrucât principiul ce stă la 
baza acesteia este acela că elevii învaţă mai repede şi mai bine ceea ce este 
„natural” pentru ei. 

La o primă vedere, s-ar părea că această metodă este centrată asupra 
dezvoltării abilităţilor de ascultare, în primul rând, şi abia apoi asupra celorlalte 
abilităţi. La o privire mai atentă, observăm că limba a doua este folosită la 
clasă pentru scopuri diverse; nu există o încercare sistematică de a dezvolta 

Exerciţii:
1. Discutaţi cu colegii 
dumneavoastră care 
sunt avantajele ascultării 
de poveşti sau basme la 
copii.
2. Exprimaţi-vă opinia 
în legătură cu abordarea 
poveştilor pe secvenţe, 
de-a lungul mai multor 
lecţii. Cât de avantajoasă 
vi se pare această 
tehnică? Argumentaţi! 

Temă de refl ecţie:
Ce statut are această 
metodă în şcolile în care 
predaţi dumneavoastră? 
Mai este utilizată? 
O consideraţi utilă? 
Argumentaţi-vă opiniile!
............................................
............................................
............................................

Temă de refl ecţie:
Raportaţi această metodă 
la cea prezentată anterior. 
O consideraţi mai 
efi cientă? Argumentaţi.
............................................
............................................
............................................
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competenţa de ascultare sau strategiile de ascultare. 
3. Metoda bazată pe gramatică se ghidează după ideea că, înţelegând gramatica unei limbi şi principiile 

după care se combină cuvintele între ele, se poate înţelege un text vorbit. Ascultarea, din această perspectivă, 
presupune ca elevii să se uite la un text scris în timp ce ascultă o înregistrare a acestuia (exerciţiile specifi ce 
acestei metode presupun identifi carea cuvintelor după poziţia lor în propoziţie, a legăturilor dintre cuvinte şi 
propoziţii etc.).

Temă de refl ecţie:
Consideraţi că un text vorbit poate fi  înţeles doar cunoscând principiile care ţin de gramatică? Motivaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

4. Metoda audio-linguală (audio-lingual) presupune că, în procesul de receptare a mesajului oral, accentul 
trebuie să cadă, mai întâi, pe ascultarea pronunţării şi a formelor gramaticale şi, apoi, pe imitarea acestora prin 
repetare în cor, deoarece cu cât un elev repetă de mai multe ori o structură corectă, cu atât şi-o va aminti mai 
repede.

Temă de refl ecţie:
În ce măsură credeţi că exerciţiile bazate pe repetare ajută în învăţarea unei limbi nematerne? Ce rol au 
acestea în dezvoltarea capacităţii de înţelegere după ascultare?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

5. Metoda itemilor separaţi (discrete-item) se ocupă de aspectele segmentale (consoane, vocale) şi 
suprasegmentale (accent, intonaţie) ale unui text vorbit şi contextualizarea acestora, accentul căzând astfel pe 
ascultarea sunetelor limbii. 

6. Metoda comunicativă are la bază următoarele principii: o activitate trebuie să fi e, din punct de vedere 
comunicativ, utilă pentru elevi, în comunicare trebuind să existe aspecte din viaţa reală; este necesar ca 
aceasta să implice şi efectuarea unor acţiuni; se recomandă tolerarea greşelilor, atâta timp cât nu stau în calea 
comunicării. De asemenea, este încurajată varietatea limbii (elevii folosesc ce elemente de limbaj doresc pentru 
a duce la îndeplinire o sarcină).

Temă de refl ecţie:
Această metodă propune ca erorile să fi e tolerate dacă nu stau în calea comunicării. Cum vă raportaţi la 
această afi rmaţie? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

7. Metoda bazată pe activităţi în care elevii trebuie să devină ascultători/receptori activi: aceştia au 
sarcina de a asculta descrierea unor situaţii autentice, fi ind necesar „să facă ceva” cu informaţia (de exemplu, 
să completeze o diagramă, un tabel, să deseneze ceva etc.).

Temă de refl ecţie:
Ce statut acordaţi descrierii situaţiilor autentice la orele de limbă nematernă? Facilitează acestea învăţarea 
limbii?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

8. Metoda bazată pe strategiile de învăţare ale elevilor mizează pe faptul că elevii trebuie să-şi dea seama 
ce strategii de ascultare sunt utile pentru ei şi în ce situaţii. Activităţile ar trebui să activeze schemele mentale 
ale elevilor, să fi e autentice, să presupună un efort similar cu cel din viaţa reală, să fi e foarte variate, pentru ca 
elevii să utilizeze strategiile de ascultare în contexte cât mai diverse, permiţându-le acestora să ”interacţioneze” 
cu sarcina, nu doar să asculte şi să răspundă.

9. Metoda integrativă recomandă pregătirea unor activităţi înainte de ascultare (menite să activeze 
cunoştinţele anterioare ale elevilor despre temă şi să îi pregătească pentru ascultare), în timpul ascultării 
şi după ascultare (consolidarea comprehensiunii textului audiat). Cele trei etape reprezintă, la ora actuală, 
şablonul unei lecţii care are ca scop dezvoltarea abilităţilor de înţelegere.
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Exerciţii:
1. Care dintre metode consideraţi că este mai potrivită pentru dezvoltarea abilităţilor de ascultare? De ce? 
Lucraţi în perechi!
2. În opinia dumneavoastră, care credeţi că este cea mai adecvată metodă pentru predarea ascultării la nivelul 
începător de învăţare a unei limbi nematerne? Argumentaţi! Afl aţi şi părerea colegilor dumneavoastră.

1.1.7. Principii în predarea la nivelul începător de studiere a limbii

Profesorul de română ca limbă nematernă trebuie să aibă în vedere cinci principii de bază în procesul 
de predare la grupa de vârstă 6-11 ani: 

a. concentrarea asupra sensului şi asupra unităţilor de limbă relevante  la nivelul elevilor (mai degrabă 
a unor elemente de limbă pe care elevii să le poată utiliza repede în anumite scopuri, decât predarea unor 
elemente de gramatică sau a unor cuvinte care nu sunt utile în mod direct; de exemplu, observăm că structuri 
precum mă numesc..., locuiesc… sunt mai importante decât învăţarea unor cuvinte precum buldozer, prepeliţă 
sau a unor structuri gramaticale mai complicate); 

b. menţinerea interesului printr-o varietate de exerciţii (activităţile trebuie să fi e scurte şi variate; 
modalităţi de a menţine interesul elevilor: activităţi care să implice mişcare, folosirea de obiecte reale şi imagini, 
planifi carea unor ieşiri în afara clasei, folosirea unor cântece între două activităţi mai solicitante, introducerea 
şi practicarea noilor conţinuturi prin jocuri);

c. evitarea supraîncărcării elevilor cu prea multe cuvinte noi (lecţiile trebuie să vizeze învăţarea unor 
cuvinte şi expresii, şi nu a unor elemente de gramatică; profesorii nu trebuie să introducă prea multe elemente 
noi deodată; o regulă simplă de urmat: învaţă puţin, dar foloseşte mult);

d. oferirea unor elemente de limbă care să poată fi  înţelese (pentru a se asigura că ceea ce se predă este 
înţeles, se recomandă folosirea de materiale vizuale şi sprijin „contextual” - imagini, gesturi, mimică, obiecte; 
profesorii trebuie să fi e atenţi şi la limba pe care o folosesc în predare, să fi e simplă, dar corectă, să se folosească 
o singură formă pentru un singur sens);

e. crearea unui mediu prietenos de învăţare (anxietatea infl uenţează în mod negativ dorinţa de a 
comunica în limba care se învaţă; experienţele de învăţare să nu fi e stresante, iar profesorul să fi e tolerant cu 
elevii atunci când aceştia greşesc).

Exerciţiu:
Faceţi o ierarhie a principiilor prezentate în funcţie de importanţa acestora pentru dumneavoastră. 
Argumentaţi şi discutaţi cu colegii.

1.1.8. Diferenţe între limba vorbită şi cea scrisă, respectiv ascultarea şi citirea

Procesul de ascultare implică înţelegerea limbii vorbite, care este foarte diferită de cea scrisă.

Exerciţiu:
Gândiţi-vă la diferenţele dintre limba vorbită şi limba scrisă şi faceţi o listă cu acestea. Discutaţi cu colegii 
dumneavoastră.

CARACTERISTICI ALE LIMBII SCRISE CARACTERISTICI ALE LIMBII VORBITE
 rămâne imprimată pe pagină, nu dispare;  dispare după ce s-a încheiat actul de vorbire;

viteza de vorbire variază în funcţie de persoană;
 foloseşte semne de punctuaţie şi majuscule pentru 
a marca propoziţiile;

 propoziţiile şi cuvintele-cheie sunt indicate prin 
accent şi intonaţie;

 include litere, cuvinte, propoziţii şi semne de 
punctuaţie care alcătuiesc împreună un text;

 include acte de vorbire, propoziţii incomplete sau 
cuvinte izolate;

 nu are suport vizual (cu excepţia imaginilor, 
tabelelor, diagramelor etc.);

 vorbitorul utilizează limbajul trupului pentru 
a transmite sensul; gesturile şi mimica îl ajută pe 
ascultător să înţeleagă ce spune vorbitorul;

 este bine organizată (propoziţiile se succedă într-o 
ordine logică);

 nu este atât de bine organizată, deoarece conţine 
întreruperi, ezitări, repetiţii şi schimbări de subiect 
frecvente;



Unitatea 1

34

 foloseşte, de obicei, un anumit vocabular şi o 
gramatică mai complexă.

 foloseşte, de multe ori, un vocabular mai degrabă 
general şi gramatică simplă.

Pentru a înţelege limba vorbită, ascultătorul trebuie să aibă în vedere toate aceste caracteristici, la care 
se adaugă cunoştinţele despre contextul în care se vorbeşte şi cunoştinţele generale despre lume.

Atât ascultarea, cât şi citirea, sunt abilităţi de receptare, însă, între ele, se pot identifi ca anumite diferenţe. 

ASCULTAREA CITIREA
 un text audio poate apărea neorganizat (la nivel de 
structură);

 un text scris este, de obicei, organizat din punct de 
vedere structural (şi acest fapt se remarcă la o simplă 
privire);

 sensul este transmis prin intermediul accentuării 
unor cuvinte-cheie şi al intonaţiei;

 textul scris utilizează semne de punctuaţie;

 are loc în timp real (viteza de vorbire);  elevii au posibilitatea să revadă anumite părţi din 
text pe care poate nu le-au înţeles şi pot să lectureze  
într-un ritm diferit;

 toţi elevii posedă abilităţi de ascultare în limba 
maternă.

 nu toţi elevii au abilităţi de citire sufi cient dezvoltate 
pentru limba  maternă.

1.2. Profi lul elevului

În comparaţie cu adulţii, copiii sunt mai entuziaşti şi mai energici în învăţare, dar îşi pierd mai repede 
interesul şi sunt mai puţin capabili de a-şi păstra motivaţia atunci când au de rezolvat o sarcină mai difi cilă. 
Tocmai din această cauză, procesul de instruire trebuie să fi e adaptat stadiului de dezvoltare a copiilor, deşi 
aceştia se dezvoltă foarte diferit la toate nivelurile (emoţional, moral, fi zic şi cognitiv).

Pentru a afl a mai multe despre interesele şi gradul de dezvoltare a copiilor, profesorii pot să uzeze de 
observaţii (în timp ce elevii execută anumite activităţi), de sondaje simple (în care elevii trebuie să completeze 
propoziţii despre ceea ce fac acasă sau la şcoală, ce la place să facă, ce li se pare greu de făcut etc.)  sau chiar de 
materialele elaborate de către elevi în cadrul unor activităţi.

Temă de refl ecţie:
Gândiţi-vă la trei modalităţi prin care să afl aţi mai multe despre stadiul de dezvoltare şi interesele elevilor 
dumneavoastră. Care sunt avantajele şi dezavantajele fi ecărei modalităţi? La întâlnirea faţă în faţă, afl aţi şi 
opiniile colegilor dumneavoastră.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Jean Piaget (1896-1980), studiind modul în care este infl uenţată dezvoltarea mentală a acestora în funcţie 
de mediul în care trăiesc, a ajuns la concluzia că învăţarea, la copii, se face prin rezolvarea de probleme, 
cunoştinţele fi ind construite în mod activ, acţiunea este apoi interiorizată la nivel mental şi, în consecinţă, 
gândirea derivă din acţiune. Pentru Piaget, mediul are un rol vital în dezvoltarea copilului, însă este neglijată 
latura socială a acesteia. 

La Vygotsky, dezvoltarea şi învăţarea au loc într-un context social, adulţii fi ind cei în măsură să-i ajute 
pe copii să înveţe. Adultul este văzut ca un mediator care le supune atenţiei obiecte sau idei, vorbeşte cu ei în 
timp ce se joacă, le citeşte poveşti, le pune întrebări etc. Interacţionând cu adultul, copilul învaţă să acţioneze, 
dar şi să gândească. Astfel, învăţarea limbii la copii poate fi  îmbunătăţită prin interacţiune socială şi prin 
experienţe în contexte situaţionale diverse.

Temă de refl ecţie:
Când eraţi copil cine, în afară de profesor, vă ajuta să învăţaţi? Ce v-a ajutat să învăţaţi? Gândiţi-vă la patru 
persoane care v-au învăţat ceva când eraţi copil. Era importantă relaţia dintre dumneavoastră şi persoana 
care vă ajuta să învăţaţi? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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Stephen Krashen (1987) face distincţia între procesul de achiziţie a limbii (procesul natural prin care trece 
un copil când învaţă limba maternă, nativă – accentul cade pe înţelegerea mesajului de către auditor, şi nu pe 
corectitudinea mesajului) şi cel de învăţare a limbii (abordarea mai formală a învăţării unei limbi – acest proces 
are loc în sala de clasă, accentul căzând prea mult pe corectitudine, pe forma limbii şi prea puţin pe conţinut).

Există diferite modalităţi prin intermediul cărora profesorul poate face ca informaţiile să fi e mai uşor 
de înţeles de către elevi: oferă un context, alcătuieşte o schemă, relaţionând noua informaţie cu experienţa şi 
cunoştinţele anterioare ale elevilor, oferă suporturi vizuale, tactile, auditive (desene, casete etc.), dă o singură 
instrucţiune şi îi lasă pe elevi să o urmeze, îmbogăţeşte spaţiul clasei cu alte materiale (fl ipcharturi, postere, 
cărţi pentru copii etc.), vorbeşte în timp ce execută anumite acţiuni.

Temă de refl ecţie:
Gândiţi-vă la predarea unei lecţii despre animalele domestice unor copii de 5 ani. Găsiţi căi prin care 
conţinutul să fi e înţeles. Cum aţi putea introduce tema? Ce elemente vizuale aţi putea folosi? Ce sunete? 
Ce jucării sau alte materiale pe care să le mânuiască? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

În învăţarea limbii a doua, sunt importante cantitatea şi tipul de expunere la acea limbă, precum şi 
vârsta celui care vrea să şi-o însuşească. De exemplu, copiii, la o vârstă fragedă, pot învăţa mai repede o a doua 
limbă decât la pubertate, deoarece creierul lor poate folosi încă mecanismele utilizate pentru învăţarea limbii 
materne (ipoteza perioadei critice). Acest fapt este valabil şi pentru înţelegerea după auz, care se dezvoltă cu 
atât mai mult cu cât învăţarea unei limbi străine începe de la o vârstă cât mai fragedă. 

Mai trebuie precizat că limba maternă infl uenţează învăţarea limbii nematerne, în sensul în care elevii 
utilizează strategiile folosite pentru aceasta în înţelegerea limbii pe care o învaţă, însă cu cât limbile sunt 
mai diferite, cu atât transferul de strategii dă mai puţin randament în achiziţionarea limbii. Centrarea asupra 
unor anumite aspecte lingvistice diferă în funcţie de vârstă, copiii între 7 şi 8 ani fi ind mai atenţi la sunete, la 
”muzica” limbii, în timp ce, de la 12-14 ani, vor fi  mai atenţi la ordinea cuvintelor.

La copii, abilităţile de receptare (printre care şi cele după auz) se vor dezvolta mai repede decât cele de 
producere (scriere, cunoştinţe de gramatică şi altele). Pentru ei, limba vorbită reprezintă modalitatea principală 
prin intermediul căreia învaţă şi înţeleg noi structuri, cuvinte etc., de aceea, limba vorbită şi înţelegerea acesteia 
au un rol fundamental în timpul lecţiilor de limbă nematernă.

Diferenţele dintre învăţarea limbii materne şi cea a unei limbi nematerne la copii

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi. Ce diferenţe puteţi identifi ca între învăţarea unei limbi materne şi a unei limbi 
nematerne? Luaţi în considerare vârsta celui care învaţă, modalităţile şi contextul de învăţare.

Prezentăm, mai jos, un tabel cu diferenţele dintre limba maternă şi cea nematernă (cf. Spratt, Pulverness, 
Williams 2005: 48-49):

ÎNVĂŢAREA LIMBII MATERNE ÎNVĂŢAREA UNEI LIMBI NEMATERNE
Vârstă  începe de când este bebeluş.  începe abia de la grădiniţă, uneori, din 

clasele primare.
Modalităţi 
de învăţare

 prin expunere la limbă;
 din dorinţa şi nevoia de a comunica;
 prin interacţiune cu familia şi prietenii;
 vorbind despre lucrurile din mediul 
înconjurător;
 ascultând şi reţinând, pe o perioadă de mai 
multe luni, înainte de a vorbi (perioada de 
tăcere);
 prin joacă şi experimentând.

 uneori, prin expunere, dar, de cele mai 
multe ori, atunci când sunt predate anumite 
elemente de limbă;
 având motivaţie puternică, slabă sau chiar 
inexistentă de a învăţa;
 prin interacţiune cu învăţătorul şi, uneori, cu 
colegii de clasă;
 vorbind despre viaţa din afara sălii de clasă;
din necesitatea de a practica, la clasă, noţiunile 
recent introduse;
 folosind limba în activităţi practice controlate 
(de către învăţător). 
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Context de 
învăţare

 copilul este tot timpul expus la limba 
respectivă;
 familia şi prietenii interacţionează mult cu 
el;
 copilul are sufi ciente oportunităţi de a 
utiliza limba; 
 părinţii îşi simplifi că vorbirea când îi ajută 
pe copii să înveţe limba şi îi încurajează în 
folosirea limbii;
 părinţii nu corectează, decât rareori, forma 
şi precizia modului de exprimare a copilului.

 copilul nu este expus sufi cient la limba pe 
care o învaţă (de multe ori, o aude doar în 
timpul orelor de limbă nematernă);
 învăţătorii îşi simplifi că, de obicei, limba pe 
care o folosesc la ore;
 gradul de încurajare a copiilor în a folosi 
limba nematernă variază în funcţie de 
învăţător;
 copilul primeşte puţină atenţie individuală 
din partea învăţătorului;
 în general, învăţătorii îi corectează foarte 
mult pe copii în procesul de predare.

1.3. Etapele procesului de ascultare  

În literatura de specialitate, o lecţie consacrată dezvoltării abilităţilor de 
ascultare urmează câteva etape standard: pre-ascultarea, ascultarea propriu-
zisă şi post-ascultarea. 

Etapa „înainte de ascultare” (pre-ascultarea):   
 ■ stabilirea contextului (situaţia, tema şi genul textului care va fi  

ascultat);
 ■ crearea unei motivaţii pentru ascultare (de exemplu, profesorul scrie 

pe tablă un titlu şi le cere elevilor să anticipeze ceea ce vor auzi, astfel 
creându-se anumite aşteptări);

 ■ predarea, în prealabil, a unor elemente de vocabular cruciale pentru 
înţelegerea mesajului.

Etapa de ascultare propriu-zisă: 
 ■ elevii trebuie să aibă în faţă întrebări prestabilite pentru a şti spre ce 

să îşi îndrepte atenţia atunci când ascultă textul;
 ■ se pot promova activităţi în care elevii trebuie să facă ceva cu 

informaţia extrasă din text, cum ar fi : 
  etichetarea;
  selectarea;
  desenarea;
  completarea unor propoziţii sau a unor tabele etc.

Aceste activităţi le solicită elevilor răspunsuri individuale, însă este 
destul de difi cil a stabili măsura în care elevii au înţeles mesajul, apelând doar 

la abilităţile de înţelegere după auz, fără a recurge la alte abilităţi. 
Etapa „după ascultare” (post-ascultarea, reascultarea):

 ■ analiza limbii utilizate în textul audiat; se pot promova activităţi prin care:
  elevii ascultă şi repetă anumite structuri;
  descoperă sensul unor cuvinte necunoscute, în funcţie de contextul de apariţie.

 ■ se pot face activităţi care să valorifi ce reacţia elevilor la mesajul audiat sau să îl relaţioneze cu 
experienţele lor de viaţă. 
O lecţie dedicată dezvoltării abilităţilor de ascultare trebuie să cuprindă toate etapele enumerate 

anterior, fără a se acorda importanţă exagerată doar procesului de ascultare în sine.

1.4. Strategii de ascultare

Modul în care o persoană ascultă depinde, în foarte mare măsură, de 
scopul ascultării.

Având în vedere acest criteriu, iată un tabel al principalelor strategii de 
ascultare (a se consulta Spratt 2005: 31-33): 

ASCULTARE CARACTERISTICI
 pentru a desprinde informaţia esenţială  o ascultare rapidă a textului pentru a obţine o idee 

generală despre ceea ce conţine
 pentru informaţii specifi ce (scanare)  centrarea atenţiei asupra acelor părţi din text care 

conţin informaţia de care este interesat ascultătorul

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Faceţi 
o listă cu posibile motive 
care ghidează procesul 
de ascultare.

Exerciţiu:
Concepeţi o lecţie 
dedicată ascultării 
pentru elevi începători. 
În propunerea 
activităţilor, ţineţi cont 
de cele trei etape. Lucraţi 
în perechi!

Exerciţiu:
Ce credeţi că trebuie să 
conţină fi ecare dintre cele 
trei etape? Discutaţi cu 
colegii dumneavoastră!
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 pentru detalii  centrarea atenţiei asupra detaliilor textului audiat
 pentru atitudine  ascultare pentru a observa atitudinea vorbitorului

Exerciţiu:
Potriviţi instrucţiunile cu strategia de ascultare corespunzătoare. Lucraţi individual! Comparaţi 
răspunsurile cu cele ale colegului dumneavoastră!

1. Ascultaţi înregistrarea pentru a auzi cum 
arată femeia. Cum credeţi că se simte?

a. a asculta pentru a desprinde esenţa

2. Ascultaţi perechile de cuvinte. Spuneţi 
dacă sunt la fel sau diferă.

b. a înţelege limbajul trupului

3. În ce oraş locuieşte băiatul? Ascultaţi 
pentru a afl a!

c. a asculta sunete individuale

4. Ascultaţi descrierea băiatului şi a fetei şi 
desenaţi-i!

d. a asculta pentru detalii

5. Ascultaţi şi subliniaţi cuvântul din 
propoziţie pe care vorbitorul îl accentuează.  

e. a asculta accentul propoziţiilor

6. Ascultaţi povestea şi stabiliţi care este cel 
mai potrivit titlu pentru aceasta.

f. a asculta pentru informaţii specifi ce

O altă clasifi care a strategiilor de ascultare include:
 ■ ascultarea sintetică – care implică identifi carea ideii globale a textului şi se aseamănă cu ascultarea 

pentru desprinderea esenţei;
 ■ ascultarea analitică – care presupune concentrarea atenţiei asupra anumitor elemente din textul 

ascultat (este asemănătoare cu ascultarea pentru detalii);
 ■ ascultarea critică – prin care se emit judecăţi vizavi de mesajul ascultat; 
 ■ ascultarea creativă – care implică utilizarea informaţiei ascultate în mod creativ.

Exerciţiu:
Propuneţi sugestii pentru dezvoltarea tipurilor de ascultare prezentate mai sus. Lucraţi pe grupe.

1.5. Texte audio

Textele care se propun pentru ascultare la grupa de vârstă 6-11 ani ar trebui să aibă următoarele 
caracteristici:

 ■ lungimea – să fi e scurte sau, dacă sunt mai lungi, să fi e împărţite în secvenţe;
 ■ viteza – să adopte un ritm mai lent, întrucât, la această vârstă, elevii nu sunt pregătiţi să asculte la 

viteza normală pe care o adoptă un vorbitor nativ;
 ■ autenticitatea – să nu sune artifi cial (se impune un anumit nivel de autenticitate a limbii)
 ■ difi cultatea – să nu conţină structuri de limbă care depăşesc nivelul de competenţă al elevilor.

Temă de refl ecţie:
Ce teme consideraţi că ar trebui să abordeze textele audio destinate acestei grupe de vârstă?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Teme propuse (adaptate din programă):
 ■ propria persoană şi familia – corp, îmbrăcăminte, membrii familiei şi ocupaţiile acestora, prieteni, 

locuinţă (descrierea camerelor), zile de naştere, sărbători importante, comportament social (salut, 
prezentare, rugăminte, promisiune, exprimarea preferinţelor, formulări de scuze); 

 ■ şcoala – clasa, obiecte şcolare, colegii, învăţătoarea/învăţătorul;
 ■ viaţa urbană – clădiri importante, străzi, mijloace de transport, parcul;
 ■ viaţa rurală – animale domestice şi sălbatice, grădina, curtea, legume, fructe,  fl ori, pomi fructiferi, 

pădurea, câmpul;
 ■ timp şi anotimpuri – exprimarea orei, zilele săptămânii, lunile anului, anotimpuri;
 ■ timp liber – programul zilnic, hobby-uri, excursii, jocuri, poveşti, activităţi de relaxare specifi ce 
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fi ecărui anotimp (la scăldat, la săniuş).  

Exerciţiu:
Ce resurse tehnologice credeţi că s-ar putea utiliza pentru a facilita dezvoltarea capacităţii de ascultare? 
Discutaţi în perechi.

Iată o serie de sugestii:
 ■ internetul – poate oferi documente de limbă autentice pentru orele dedicate ascultării;
 ■ înregistrările audio – mesajul transmis poate fi  adaptat nivelului de limbă al elevilor;
 ■ înregistrările video – îi ajută pe elevi să utilizeze informaţia vizuală (gesturi, mimică) pentru a decoda 

mesajul ascultat;
 ■ vizionarea unor fi lme – permite lărgirea orizontului cultural al elevilor, obişnuindu-i, în acelaşi timp, 

cu limba utilizată de vorbitorii nativi.

IDEI DE LUAT ACASĂ

  Ţineţi seama de diferenţa dintre aspectul psihologic al procesului de a asculta şi cel fi ziologic 
al acţiunii de a auzi şi, prin intermediul unor exerciţii interesante, variate, asiguraţi-vă că elevii 
ascultă, nu doar aud ceea ce se predă.

  În exploatarea textelor audio, precum şi a lecturii unor poveşti, nu uitaţi că elevii prelucrează 
informaţia ascultată pornind de la cuvânt, deoarece au insufi ciente cunoştinţe pentru a reconstrui, 
în mod activ, sensul textului. Prin urmare, adaptaţi ritmul textului la viteza de ascultare a elevilor.

  Folosiţi activităţi prin intermediul cărora să descoperiţi care dintre strategiile de ascultare 
folosite de elevi sunt efi ciente şi care se dovedesc inefi ciente, întrucât ascultarea este un proces şi 
nu un produs.

  Utilizaţi tehnica TPR (învăţare prin acţiune) deoarece, la această vârstă, elevii învaţă cel mai 
bine făcând anumite lucruri.

  Ţineţi cont de importanţa ascultării unor poveşti şi selectaţi-le pe cele sufi cient de interesante 
pentru această categorie de vârstă.

  Utilizaţi metode de predare în cadrul cărora procesul de ascultare să aibă un rol însemnat.
  Ţineţi seama, în procesul de predare, de numeroasele diferenţe între învăţarea limbii materne 
şi cea a unei limbi nematerne şi adaptaţi-vă metodele şi tehnicile în funcţie de acestea.

  Alocaţi timp fi ecăreia dintre cele trei etape ale procesului de ascultare şi nu excludeţi niciuna 
dintre acestea.

  Propuneţi exerciţii care să exploateze cât mai multe strategii de ascultare.
  Ţineţi seama de elemente precum: temă, lungime, viteză şi grad de autenticitate, în alegerea 

textelor audio.
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TEST

A. Alegeţi varianta corectă:

1. Ascultarea este un proces de natură 
a. fi ziologică.
b. comportamentală.
c. psihologică.

2. Tehnica TPR presupune că elevii învaţă cel mai bine    
a. vorbind.
b. făcând.
c. scriind.

3. Procesul de ascultare are                       
a. trei etape.
b. două etape.
c. o singură etapă.

4. Identifi carea temei unui text ascultat este o strategie de       
a. ascultare analitică.
b. ascultare critică.
c. ascultare sintetică.

B. Răspundeţi cu adevărat sau fals:

1. La această categorie de vârstă, procesarea mentală a informaţiei ascultate urmează modelul ”de 
la vârf spre bază”.

2. În conceperea textelor audio, gradul de autenticitate a limbii utilizate trebuie să fi e foarte ridicat. 

3. Cele mai importante elemente în etapa de pre-ascultare sunt stabilirea contextului şi crearea 
unei motivaţii pentru ascultare. 

C. Completaţi spaţiile libere:

1. Modelul de procesare de la bază spre vârf presupune că ascultarea este un proces de 
…………...................... a sunetelor auzite în mod liniar.

2. Dovada că un elev a înţeles ceea ce a ascultat este …………......................, pentru că ascultarea 
este un proces intern. 

3. O poveste reuşită trebuie să aibă o intrigă …………...................... şi personaje interesante, cu 
care elevii să …………............. .
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2. Formarea competenţei de 
exprimare orală - Vorbirea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să oferiţi variante de defi niţii pentru competenţa de exprimare 
orală;

 ■ să recunoaşteţi rolul şi specifi cul ei în învăţarea limbii;
 ■ să identifi caţi caracteristicile elevului, relevante în cadrul 

procesului de dezvoltare a exprimării orale;
 ■ să valorifi caţi, în predare, cele mai potrivite strategii de dezvoltare 

a competenţei de exprimare orală.
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2.1. Despre competenţa de exprimare  orală

Educaţia, cea mai mare şi cea mai grea problemă care s-a putut da spre 
rezolvare omului (I. Kant), a presupus, întotdeauna, pe lângă evidenţierea 
necesităţii ei, procesul educativ propriu-zis, dublat de un fenomen de analiză 
şi refl ecţie.

În educarea individului, fi inţă socială prin excelenţă, dezvoltarea 
competenţei de comunicare este esenţială, fi e că este vorba despre 
comunicarea în limba maternă, fi e într-o limbă nematernă. Nevoia individului 
de a comunica este permanentă, fi ind nuanţată progresiv de imixtiunea unor 
factori extralingvistici. Acest lucru reclamă, în mod automat, necesitatea de 
ameliorare a procesului educativ, formularea de noi întrebări şi noi răspunsuri 
cuprinse în limitele largi ale întrebării CUM?

Pentru a da un răspuns corect la această întrebare, trebuie să înţelegem 
dezvoltarea comunicării ca un proces format din mai multe tipuri de 
competenţe, determinate de canalul de transmitere a mesajului, oral sau 
scris, şi de rolul jucat de participantul la comunicare, acela de emiţător sau de 
receptor. O asemenea perspectivă este incontestabil utilă în învăţarea limbilor, 
dovedindu-se necesară atât ca delimitare metodologică, cât şi în procesul de 
învăţare propriu-zis.

Astfel, dacă ne oprim la comunicarea orală, indiferent că punem în 
discuţie grupa de vârsta 6-11 ani sau alte grupe de vârstă, trebuie avută în 
vedere permanent bidimensionalitatea ei: pe de o parte, aceasta presupune 
capacitatea de receptare a mesajului oral, pe de altă parte, se referă la 
producerea de mesaje orale, aspecte corelate, în cadrul programelor pentru 
ciclul primar, cu două obiective-cadru de sine stătătoare. În cele ce urmează, 
ne vom ocupa de exprimarea orală, deci de producerea mesajului oral, cu 
accent pe dezvoltarea acestei capacităţi în cadrul orelor de limba şi literatura 
română ca limbă nematernă.

2.1.1. Cum o defi nim?

Pentru a putea defi ni competenţa de exprimare orală, e fi resc să ne 
îndreptăm întâi atenţia către conceptul de competenţă. Competenţa vorbitorilor 
unei limbi, dacă ne raportăm la viziunea lui Chomsky, explică atât posibilitatea 
acestora de a produce şi a înţelege un număr infi nit de enunţuri noi, cât şi 
capacitatea lor intuitivă de a distinge între enunţuri gramaticale şi enunţuri 
non-gramaticale.

Conceptul de competenţă comunicativă, introdus de Dell Hymes, 
este mult mai cuprinzător, desemnând „ansamblul cunoştinţelor lingvistice, 
interacţionale şi culturale, internalizate de vorbitorul nativ al unei limbi, care 
îi permite să se manifeste adecvat în contexte comunicative specifi ce” (DŞL, 
s.v. Competenţă). Aplicarea acestui concept poate fi  extinsă de la sfera limbii 
materne (de la vorbitorul nativ) la sfera limbii nematerne. 

Aşa cum arată şi Cadrul european de referinţă pentru limbi, competenţa 
comunicativă cuprinde: competenţa lingvistică, competenţa sociolingvistică şi 
competenţa pragmatică. Cum acestea se dezvoltă în timp, vom evita să vorbim 
de competenţe în cazul şcolarului mic şi vom utiliza mai ales termenul capacităţi, 
pe care îl regăsim şi în programele şcolare pentru ciclul primar.

Exprimarea orală, după o formulă a lui Roman Jakobson, este „expresia 
vie a unui raţionament în curs de elaborare”, aceasta presupunând:

 ■ integrarea cunoştinţelor de limbă într-un context de comunicare 
orală;

 ■ „selectarea unor modele integrate de elemente ale codului, pentru exprimarea unei intenţii, şi 
asamblarea caracteristicilor necesare fără ezitare” (acesta e procesul codifi cării) (Rivers 1977: 156);

 ■ construirea şi transmiterea, prin canalul oral, a unei secvenţe cu sens. A transmite doar nişte elemente 
lexicale, aparţinând, desigur, sistemului limbii, nu înseamnă a dovedi că există această capacitate. 
Tatiana Slama Cazacu (apud Zlate 2008) subliniază faptul că emiţătorul doreşte să transmită un sens, nu 
să articuleze „indiferent ce şi cum”, ci să selecteze acele semne (foneme, cuvinte, unităţi segmentale) şi 

Temă de refl ecţie:
Încercaţi să defi niţi 
capacitatea de exprimare 
orală, să stabiliţi rolul 
acesteia în învăţarea unei 
limbi nematerne, precum 
şi două caracteristici 
ale elevului, de care 
trebuie să se ţină cont în 
elaborarea strategiilor ce 
vor fi  aplicate la clasă.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Exerciţii:
1. Lucraţi individual timp 
de trei minute. Scrieţi 
cuvintele EXPRIMARE 
ORALĂ în mijlocul unei 
foi goale şi încercuiţi-le. 
Scrieţi toate cuvintele sau 
sintagmele care vă vin în 
minte şi consideraţi că au 
legătură cu exprimarea 
orală. Încercuiţi-le şi 
legaţi-le, prin linii, de 
cuvintele-cheie sau de 
cuvintele notate ulterior, 
pentru a evidenţia 
conexiunile dintre ele.
2. Lucraţi în perechi! 
Prezentaţi colegului 
grafi cul realizat şi 
completaţi-l cu informaţii 
primite de la el.
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să le ordoneze astfel încât să dea expresie unui conţinut psihic, formând, astfel, mesajul;
 ■ realizarea unei reprezentări acustice a discursului;
 ■ receptarea unui text, sub formă orală sau scrisă, dar şi reacţia cerută de acest lucru: participarea, în 

mod adecvat, la schimbul pe care îl presupune comunicarea, adică realizarea interacţiunii;
 ■ „capacitatea fi ecărui vorbitor de a alcătui fraze, chiar în clipa rostirii lor” (Dinu 1997: 317).

Dincolo de aceste posibile defi niţii, ne apare destul de clar ce nu este competenţa de exprimare orală: 
astfel, dezvoltarea ei nu presupune a-i învăţa pe elevi să pronunţe propoziţii scrise. Dacă am proceda în acest 
mod, ne-am situa departe de viziunea asupra predării comunicării orale.

Nicki Stanton (apud Ilica 2003: 111) consideră că, în general, în cazul comunicării orale, sunt vizate patru 
scopuri principale:

 ■ să fi m receptaţi (auziţi);
 ■ să fi m înţeleşi;
 ■ să fi m acceptaţi;
 ■ să provocăm o reacţie (o schimbare de 

comportament sau de atitudine).
În vederea realizării unei veritabile interacţiuni, este de necontestat necesitatea dezvoltării permanente 

a capacităţii de exprimare orală, în funcţie, desigur, de contextul învăţării, atât pentru limba maternă, cât şi 
pentru o limbă nematernă.

2.1.2. Raportul cu exprimarea scrisă

Distincţia dintre scris şi oral a fost frecvent semnalată de lingvişti, la 
nivelul sistemului limbii. Pe de o parte, s-a afi rmat despre scriere că ar fi  o 
simplă transpunere a comunicării orale iar, pe de altă parte, aceasta a fost 
asimilată unui sistem autonom. Dincolo de limitele acestor viziuni, este 
evident că vorbirea şi scrierea sunt procese fundamental diferite, chiar dacă ele 
sunt coordonate şi complementare. De aceea, o trecere în revistă a trăsăturilor 
specifi ce fi ecăreia dintre ele este binevenită. 

Pentru exprimarea orală, au fost identifi cate următoarele trăsături 
(Ionescu-Ruxăndoiu 1995, Zlate 2008):

 ■ coprezenţa interlocutorilor, reversibilitatea rolurilor de emiţător şi 
receptor;

 ■ deschidere faţă de variantele teritoriale şi sociale ale limbii;
 ■ corelarea elementelor lingvistice cu cele paraverbale (intonaţie, 

accent, variaţii de ton, energie în rostire, durata sunetelor) şi nonverbale 
(mimică, gestică), datorită folosirii canalului fonico-acustic;

 ■ distanţa redusă dintre momentul emiterii şi cel al receptării conduce 
la:

  reducerea capacităţii de planifi care a discursului;
  imposibilitatea de a suprima secvenţe deja transmise;
  difi cultate în realizarea coeziunii textuale;
  ezitări, reformulări, formulări în ecou, la nivelul structurii;

 ■ coprezenţa interlocutorilor face ca funcţia fatică, de verifi care a 
canalului comunicativ, să aibă o importanţă sporită, reacţia imediată 
putând duce la modifi cări importante în structurarea mesajului;

 ■ o mai mare putere emotivă decât comunicarea scrisă;
 ■ dependenţă mare de context. 

În schimb, pentru exprimarea scrisă, au fost 
reperate unele caracteristici care o plasează în opoziţie 
faţă de comunicarea orală (Ionescu-Ruxăndoiu 1995, 
Zlate 2008):

 ■ rolurile de emiţător şi receptor nu sunt 
reversibile;

 ■ are preponderenţă folosirea limbii literare, cu 
respectarea mult mai strictă a normelor;

 ■ cuvântul scris se desfăşoară în spaţiu şi nu este efemer; 
 ■ scrisul implică formulări defi nitive, care exclud negocierea sensurilor între E (emiţător) şi R (receptor);
 ■ are un caracter mai pronunţat intelectual;
 ■ în majoritatea cazurilor, contextul situaţional nu este important.

Reţineţi:
Competenţa de exprimare orală presupune 
atingerea scopului principal într-un context de 
comunicare, acela de a fi  înţeles de ascultător.

Exerciţii:
1.Lucraţi în grupuri de 
câte patru-cinci!
Unele grupuri vor încerca 
să identifi ce avantajele şi 
dezavantajele exprimării 
orale, iar celelalte, 
avantajele şi limitele 
exprimării scrise.
2. Pe baza aspectelor 
identifi cate prezentate 
în faţa colegilor,  
fi ecare grup va 
realiza o diagramă 
Venn, completând 
c a r a c t e r i s t i c i l e 
exprimării orale, ale 
exprimării scrise şi 
trăsăturile specifi ce 
ambelor modalităţi de 
comunicare.

Reţineţi:
Comunicarea orală şi cea scrisă prezintă 
trăsături care le situează în opoziţie, în funcţie 
de care trebuie gândite strategiile de dezvoltare 
a fi ecărei competenţe.
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Ion Ovidiu Pânişoară (2004: 75) identifi că o serie de principii ale comunicării, proprii mai ales celei orale:
 ■ presupune un mesaj, iar mesajul implică elemente de structură;
 ■ implică oferirea unor suporturi multiple de înţelegere a mesajului;
 ■ este circulară şi permisivă;
 ■ este puternic infl uenţată de situaţie şi ocazie;
 ■ este puternic infl uenţată de caracteristicile individuale ale emiţătorului;
 ■ posedă atributele necesităţii, aleatoriului şi nelimitării.

O serie de probleme, ce pot fi  ignorate în comunicarea scrisă, devin foarte importante în condiţiile în 
care ne raportăm la comunicarea orală. Exprimarea  orală, prin natura canalului, infl uenţează toate celelalte 
elemente ale comunicării. Deşi există şi situaţii de comunicare orală în care relaţia emiţător-receptor este 
univocă, specifi cul acestei forme de comunicare este biunivocitatea relaţiei  dintre participanţi.

Pentru că oralul este mai puţin precis decât scrisul, Ferreol şi Flageul (2007: 158) consideră că este 
important:

 ■ să nu cedăm vorbăriei sau supralicitării;
 ■ să avem o pronunţie bună;
 ■ să fi m atenţi la înlănţuirea corectă a frazelor;
 ■ să respectăm regulile gramaticale;
 ■ să recurgem la un vocabular adecvat.

Ultimele trei aspecte au, desigur, locul şi rolul lor important şi în exprimarea scrisă, însă, pentru că oralul 
presupune biunivocitate şi timp limitat de refl ecţie, predispoziţia de a greşi este mult mai mare, discursul oral 
construindu-se sub ochii noştri. A vorbi este o acţiune ce presupune desfăşurarea aici şi acum, în care apar 
alunecări, erori, omisiuni produse sub presiunea timpului, vorbitorul încercând să creeze o legătură între ceea 
ce spune acum şi ceea ce a spus deja, dar şi să îşi dea seama ce urmează să spună (Brown, Yule 1983: 21). 

Este important de observat că elevul, atunci când îi ascultă pe nativi vorbind, percepe un limbaj produs 
în mod spontan. El trebuie să fi e conştient că nativii nu produc enunţuri complete, perfect alcătuite, ci vorbesc 
în acelaşi mod în care el sau orice alt individ foloseşte limba maternă. De pildă, e bine de ştiut că exprimarea 
orală nu presupune structuri sintactice complexe şi că primează raporturile de subordonare. Se poate observa, 
alături de Brown şi Yule, că limbajul oral presupune parataxă, propoziţii relaţionate nu atât prin sintaxă, cât 
prin modul în care vorbitorul le produce (Brown, Yule 1983: 4). Există însă şi situaţii în care limbajul oral se 
apropie de cel scris, de exemplu, în discursurile celor care se adresează unui public.

Important pentru procesul de formare a acestei competenţe este să înţelegem ce înseamnă o bună 
capacitate de exprimare orală, mai exact care sunt elementele care o defi nesc (Nunan 1989):

 ■ articularea corectă;
 ■ stăpânirea ritmului şi a intonaţiei;
 ■ un grad acceptabil de fl uenţă;
 ■ abilităţi tranzacţionale şi interpersonale;
 ■ abilităţi de preluare a cuvântului;
 ■ abilităţi de gestionare a interacţiunii;
 ■ abilităţi de negociere a sensului;
 ■ abilităţi de ascultare;
 ■ folosirea de formule conversaţionale adecvate.

Pentru a evalua capacitatea de exprimare orală, recomandăm şi delimitările din Cadrul european de 
referinţă pentru limbi.

2.1.3. Locul exprimării orale în predare – abordări clasice şi moderne

Exerciţii:
1. Lucraţi în perechi! Timp de un minut, scrieţi fi ecare pe o hârtie un răspuns la întrebarea: Care ar trebui 
să fi e locul dezvoltării exprimării orale în predarea limbii materne/nematerne?
2. Timp de două minute, comparaţi răspunsurile şi formulaţi un răspuns comun cu care sunteţi de acord 
amândoi.
3. Formaţi grupuri de câte patru. Având două minute la dispoziţie, fi ecare pereche va citi ideile scrise, iar 
apoi se va formula un răspuns al grupului.

Didactica limbii (ca limbă maternă, ca limba a doua sau ca limbă străină) a urmat două direcţii 
fundamentale, aşezând în opoziţie abordarea limbii ca obiect de studiu în sine sau ca instrument de comunicare. 
„Cea de-a doua domină, în mod evident, didactica actuală, în ciuda unor voci care semnalează riscurile de a 
pune în paranteză studiul atent al limbii şi de a o reduce la formele funcţionării ei, la valoarea ei de instrument 
al comunicării” (Pamfi l 2000: 21).
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Cu privire la aceste abordări şi la rolul lor în 
infl uenţarea modului de predare, Alina Pamfi l consideră 
că, în didactica limbii materne, ponderea ar trebui să 
fi e egală, în cazul limbii a doua, accentul trebuind să 
se deplaseze spre viziunea comunicativ-funcţională, 
pentru ca, în didactica limbilor străine, această viziune 
să devină dominantă (Pamfi l 2000: 21).

2.1.3.1. Metode

Metoda traducerii gramaticale (The Grammar-Translation Method) are următoarele caracteristici:
 ■ presupune exersarea scrierii corecte prin practica retroversiunii;
 ■ obiectivul principal este receptarea de text scris, literar;
 ■ se pune foarte puţin accentul pe o pronunţie şi pe o intonaţie corectă;
 ■ deprinderile de comunicare sunt neglijate;
 ■ presupune puţine situaţii de folosire activă a limbii, chiar şi în scris.

Efectul este că elevii se afl ă în imposibilitatea de a se exprima, atunci când cineva li se adresează şi 
trebuie să  răspundă (Rivers 1977). Este evident faptul că, într-o astfel de abordare, rolul exprimării orale şi 
accentul pus pe dezvoltarea acestei capacităţi sunt aspecte mult diminuate.

Metoda directă (Direct Method) presupune (Rivers 1977):
 ■ accent pe o pronunţare corectă;
 ■ studiul gramaticii, menţinut la un nivel funcţional;
 ■ încurajarea descoperirii sensului în context;
 ■ explicaţii în limba a doua pentru elementele lexicale al căror sens nu este dedus.

Metoda eclectică presupune preluarea celor mai bune tehnici din diferitele metode de predare a limbii, 
realizând, astfel, o adecvare la scopuri.

Metoda lecturii (The Reading Method):
 ■ are ca obiectiv dezvoltarea capacităţii de a citi într-o limbă străină;
 ■ elevii sunt, totuşi, instruiţi pentru o pronunţie corectă şi pentru a înţelege limbajul oral;
 ■ este lipsită de efi cienţă pentru elevii cu difi cultăţi de citire în limba maternă;
 ■ are ca rezultat dezvoltarea moderată a capacităţii de a recepta şi de a produce mesaj oral într-o limbă 

străină (Rivers 1977).
Metoda bilingvă (The Bilingual Method):

 ■ permite utilizarea limbii materne pentru explicarea unor sensuri difi cile, dar numai de către profesor;
 ■ limba maternă este abandonată, pe măsură ce elevii progresează.

2.1.3.2. Abordări

a. În abordarea structurală, accentul este pus pe structura limbii.
Principiile respectate sunt următoarele (Patel, Jain 2008):

 ■ conceperea limbii ca sistem;
 ■ activitatea elevului este mai importantă decât activitatea profesorului;
 ■ accent pe exersarea vorbirii;
 ■ prezentarea unor structuri elementare;
 ■ prezentarea structurii limbii în contextul limbii materne;
 ■ predarea limbii ca un sistem viu.

b. Abordarea comunicativă sau funcţională a învăţării limbii (Communicative Language Teaching) 
reprezintă o inovaţie a lui D.A. Wilkins, din 1972. În concepţia sa, întrebuinţarea limbii impune apelul la 
sisteme de sensuri. El identifi că şi descrie categoria de noţiune şi de funcţie:

 ■ noţiuni (concepte ca timp, cantitate, spaţiu);
 ■ funcţii comunicative (cerere, refuz, plângere).

Larga acceptare şi marea apreciere de care se bucură această abordare şi diversele ei modalităţi de 
interpretare pot fi  atribuite faptului că practicanţi din diverse tradiţii educaţionale ajung să se identifi ce cu ea 
şi, prin urmare, să o interpreteze în moduri diferite (Richards, Rodgers 1986: 68).

Abordarea comunicativă se remarcă prin următoarele aspecte esenţiale:
 ■ este centrată pe elev;
 ■ alături de fl uenţă, corectitudinea şi adecvarea sunt la fel de importante;
 ■ scopul învăţării limbii este dobândirea competenţei comunicative.

Reţineţi:
În didactica limbii a doua, accentul ar trebui 
să se deplaseze spre viziunea comunicativ-
funcţională.
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Competenţa comunicativă presupune combinarea a două tipuri de elemente:

 ■ lingvistice:
  nivelul fonologic;
  nivelul gramatical;
  nivelul vocabularului;
  nivelul textual.

 ■ pragmatice:
  funcţii;
  variaţii;
  abilităţi interacţionale;
  cadru cultural.

În abordarea comunicativă, funcţiile limbajului sunt (Patel, Jain 2008):
 ■ instrumentală – utilizarea limbii pentru a obţine lucruri;
 ■ regulatoare – utilizarea limbii pentru a controla comportamentul celorlalţi;
 ■ interacţională – utilizarea limbii pentru a stabili interacţiuni;
 ■ personală -  utilizarea limbii pentru a exprima trăiri, gânduri personale;
 ■ imaginativă – utilizarea limbii pentru a crea lumea imaginaţiei;
 ■ reprezentaţională – utilizarea limbii pentru a comunica;
 ■ euristică – utilizarea limbii pentru a învăţa şi a descoperi.

Abordând competenţa funcţională, o componentă a competenţei pragmatice, Cadrul european de referinţă 
pentru limbi delimitează câteva microfuncţii şi macrofuncţii. Aici, sunt identifi cate şase categorii de microfuncţii:

 ■ a da şi a cere informaţii;
 ■ a exprima şi a cere exprimarea atitudinii;
 ■ a cere (a sugera);
 ■ a stabili relaţii sociale;
 ■ a structura discursul;
 ■ a restabili comunicarea.

Macrofuncţiile servesc la defi nirea utilizării funcţionale a discursului oral şi constau într-o succesiune 
de fraze:

 ■ descrierea;
 ■ demonstrarea;
 ■ naraţiunea;
 ■ explicaţia;
 ■ argumentaţia etc.

În funcţie de aceste aspecte, sunt proiectate activităţile de dezvoltare a comunicării, dar şi cele de 
evaluare a nivelului de competenţă.

Este foarte important de subliniat că acest tip de 
abordare, comunicativă şi funcţională, nu presupune 
reducerea rolului gramaticii în comunicare, ci o 
evidenţiere a faptului că elevii se concentrează cel mai 
bine pe acest aspect atunci când este pus în relaţie 
cu nevoile proprii de comunicare şi cu experienţele 
personale (Lightbown, Spada apud Savignon 2002: 7). Astfel, acesta nu exclude conştiinţa metalingvistică şi 
cunoaşterea regulilor.

Exerciţiu:
Completaţi, în grupuri de câte patru, un tabel pentru a realiza o analiză SWOT a abordării comunicativ-
funcţionale în predarea limbii materne şi a unei limbi nematerne. În cinci minute, veţi avea notate pe 
poster observaţiile şi un membru al grupului le va prezenta.

În orice context de învăţare a unei limbi, competenţa de exprimare orală este în strânsă legătură cu cea 
de receptare a mesajului oral. Este foarte difi cil să delimităm ceea ce un elev înţelege de ceea ce este capabil 
să exprime oral şi, din acest motiv, vorbim adesea de abilităţi de comunicare orală, fără a face acea distincţie 
foarte fi nă între capacităţile ce merg spre ascultare sau înţelegere după auz şi cele care merg spre producere de 
mesaj oral (Bailey, Heritage 2008: 65).

2.2. Procesul vorbirii 

2.2.1. Caracteristicile elevului 

Conform CECR, pentru a fi  în stare să vorbească, un elev trebuie să fi e capabil să:
 ■ prevadă şi să organizeze un mesaj (aptitudini cognitive);
 ■ formuleze un enunţ (aptitudini lingvistice);

Reţineţi:
În didactica limbii a doua, accentul ar trebui 
să se deplaseze spre viziunea comunicativ-
funcţională.
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 ■ pronunţe acest enunţ (aptitudini fonetice).
Nu în puţine rânduri, s-a spus că unul dintre aspectele cele mai difi cile în însuşirea unei limbi este a 

învăţa să te exprimi oral. Este evident că, în fi ecare situaţie de învăţare, trebuie luate în calcul, dincolo de 
principiile învăţării limbii, mereu aceleaşi (vorbirea înaintea scrierii, principiul gradualităţii etc.), condiţiile 
specifi ce şi variabilele: resursele umane -  elevul/elevii şi profesorul, resursele materiale - contextul lingvistic 
şi cultural.

În acest caz, întrebările legitime pe care şi le pune un dascăl ar fi : care sunt nevoile elevilor mei, cu ce 
probleme mă confrunt, ce bariere mi se ridică în faţa dorinţei de a fi  efi cient în atingerea obiectivelor mele? 
Acest simplu act refl exiv ne poate duce, dacă nu foarte departe în demersul nostru didactic, cu siguranţă, cel 
puţin cu un pas mai departe în proiectarea unor activităţi efi ciente.

În încercarea de a răspunde, este esenţial să luăm în calcul faptul că nivelul de dezvoltare cognitivă 
şi socială, ca şi capacitatea de relaţionare a copiilor variază în funcţie de vârstă. Având în vedere că elevii 
care învaţă limba română ca limbă nematernă aparţin grupei de vârstă 6-11 ani, trebuie să relevăm câteva 
particularităţi ale acestora.

Spre deosebire de cei care învaţă limba în alte etape de vârstă (adolescenţi, tineri, adulţi), pentru copii, 
achiziţia limbajului implică angajare cognitivă, socială şi fi zică, de-a lungul unei perioade lungi, în care copilul 
suferă multe transformări. Astfel, prin învăţarea limbii materne, copilul descoperă, pe de o parte, puterea 
limbajului, iar, pe de altă parte, caracteristicile unei anumite limbi, cea pe care trebuie să o folosească pentru 
a se raporta la ceilalţi. În învăţarea celei de-a doua limbi, chiar într-un stadiu de vârstă timpuriu, el cunoaşte 
deja importanţa limbii ca instrument şi ştie, într-o oarecare măsură, cum funcţionează (Howard, Lightbown 
2008: 46).

Pentru a putea analiza aspectul învăţării şi utilizării în vorbire a unei a doua limbi, în cazul copiilor, 
este important de înţeles modul în care aceştia învaţă. Harmer (2001: 38) identifi că unele aspecte ce defi nesc 
specifi cul modului de învăţare la copii, mai ales la cei de 9-10 ani:

 ■ răspund la sens, chiar dacă nu înţeleg fi ecare cuvânt;
 ■ adesea învaţă indirect, din tot ce îi înconjoară, nu numai prin fi xarea atenţiei asupra aspectului predat;
 ■ înţeleg nu numai din explicaţii, ci şi din ceea ce văd, aud sau, mai ales, dacă ating;
 ■ manifestă entuziasm în privinţa învăţării şi curiozitate în raport cu realitatea, cu lumea înconjurătoare;
 ■ au nevoie de atenţie individuală şi de aprobarea dascălului;
 ■ se regăsesc în sarcinile în care trebuie să vorbească despre ei, răspund bine la învăţarea care are ca 

subiect viaţa lor;
 ■ au o capacitate limitată a atenţiei, se plictisesc dacă activităţile nu îi 

solicită.
Este incontestabil faptul că şi copiii care învaţă limba maternă sunt puşi 

în situaţia de a înţelege uneori doar parţial ceea ce aud, receptarea inexactă 
afectând, cu siguranţă, ceea ce produc. Pentru învăţarea unei limbi nematerne, 
acest aspect este cu atât mai important, el infl uenţând într-o măsură mai mare 
procesul de învăţare. 

Dincolo de aspectele teoretice, practica ne arată că, din punctul de 
vedere al nivelului competenţei de exprimare orală, în cazul limbii a doua, ne 
afl ăm întotdeauna în faţa unor grupuri eterogene, în care elevii au nevoie de 
suport mai mare sau mai mic în vederea achiziţiei. Această plasare pe niveluri 
diferite este utilă şi poate fi  exploatată prin propunerea unor activităţi în care 
unii dintre elevi îşi vor asuma rolul de conducători ai conversaţiei.

Aşa cum am putut vedea din diferenţierea comunicare orală – 
comunicare scrisă, producerea de discurs oral nu presupune o foarte mare 
exigenţă cu privire la sintaxă sau vocabular, nivelul cerut nefi ind unul la 
fel de ridicat ca în cazul producerii de text scris. Prin urmare, elevii trebuie 
permanent încurajaţi să vorbească. 

Raportând această etapă de dezvoltare a copilului la cea anterioară, 
se poate observa faptul că, spre deosebire de copilăria timpurie, în copilăria 
medie copiii au următoarele caracteristici (Philp and all 2008: 6):

 ■ devin mai logici în gândire şi pot categoriza şi organiza obiectele, însă 
nu au capacitatea de gândire abstractă;

 ■ sunt capabili să ia în calcul multiplele aspecte ale unei probleme şi să 
îşi imagineze perspectiva celorlalţi;

 ■ pot să ia cuvântul, să menţină acelaşi subiect şi, din punct de vedere 
pragmatic, să construiască acte de vorbire, cum ar fi  cererile.
Olga Duţu, în lucrarea Dezvoltarea comunicării orale la copii (Duţu 1997), notează câteva caracteristici ale 

elevilor din grupa de vârstă 6-12 ani, identifi cate în urma unui experiment:

Exerciţii:
1. Formaţi grupuri de 
câte şase. Pe o foaie sau 
sub forma unui poster, 
în grup, fi ecare va nota o 
caracteristică a elevului 
de care trebuie să ţinem 
cont în dezvoltarea 
vorbirii. Timp de lucru: 
trei minute.
2. După epuizarea 
timpului, un membru 
al grupului va prezenta 
tuturor ideile notate, iar 
posterul va fi  afi şat.
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 ■ capacitatea de adaptare la partener, care presupune:
  orientarea privirii către interlocutor;
  încercarea de inhibare a răspunsului până la epuizarea întrebării sau a replicii (la acest nivel 

de vârstă, elevii nu dovedesc constant deprinderi de ascultare a interlocutorului şi de inhibare a 
răspunsului până la epuizarea replicii – de aici, uneori, vorbirea simultană, intensitatea sporită 
a vocii);

  folosirea unor formule de politeţe;
 ■ conştiinţa reversibilităţii şi a bilateralităţii relaţiilor de dialog;
 ■ se manifestă funcţia de cooperare, atât în planul acţiunii, cât şi al cunoaşterii – comunicarea reciprocă 

de informaţii, proiectarea în colectiv a acţiunilor viitoare;
 ■ stadiul dezvoltării gândirii impune, la această vârstă, situarea discuţiilor în planul concret;
 ■ în ciuda acestui fapt, se remarcă şi conturarea posibilităţilor de abstractizare, de defi nire, explicare şi 

exemplifi care a celor mai difi cile noţiuni, cum ar fi  cele morale (respect, dreptate);
 ■ ezitări, pauze, incoerenţe;
 ■ creşterea capacităţii de analiză a cauzalităţii fenomenelor şi, de aici, evoluţia forţei de argumentare în 

cadrul dialogului, de pildă, cauzale introduse prin conjuncţii şi locuţiuni conjuncţionale specifi ce.
Creativitatea 
În procesul de dobândire a capacităţii de exprimare orală, în cazul celei de-a doua limbi, s-a observat 

că elevii de vârstă mică, atunci când nu se pot exprima din cauza cunoştinţelor limitate de limbă, selectează 
şi utilizează cuvinte şi construcţii însuşite anterior, într-o manieră creativă. Astfel, ei sunt capabili să exprime 
o nouă idee, folosind cuvinte, sintaxă şi strategii comunicative deja cunoscute (Howard, Lightbown 2008: 34).

De multe ori, vorbitorii unei limbi nematerne nu ating nivelul vorbitorului nativ, pentru că este aproape 
imposibilă reorganizarea sistemului. Atât teoria, cât şi practica arată că, datorită relaţiilor fi xate anterior, apar 
interferenţe care nu permit stocarea noilor structuri, cerute de noua limbă.

Nevoia de relaţionare 
Etapa de vârstă care ne interesează presupune, în viziunea lui Piaget (apud Slama-Cazacu 1961), 

depăşirea fazei limbajului egocentric, specifi c copilului până la 7-8 ani, în care funcţia de comunicare este 
deviată sau chiar inexistentă, şi trecerea către faza limbajului socializat, caracterizat prin apariţia funcţiei de 
comunicare. 

Înţelegerea dezvoltării comunicării orale, în 
cazul elevilor de vârstă mică, indiferent că ne raportăm 
la comunicarea în limba maternă sau la o a doua limbă, 
nematernă sau străină, poate porni de la conştientizarea 
situaţiilor de utilizare a cuvintelor de către copii. 

Aceştia se folosesc de cuvinte pentru a aduce bucurie, ca armă sau ca formă 
de distracţie (Linse 2005: 45), toate gravitând în jurul nevoii lor de relaţionare.

În ceea ce priveşte capacitatea de relaţionare, este esenţial să remarcăm 
faptul că, de o importanţă esenţială pentru această grupă de vârstă, pe lângă 
contextul lingvistic, este contextul social (Philp et al. 2008: 13). Învăţarea 
se desfăşoară într-un context care presupune, pe de o parte, relaţionarea 
adult-copil, pe de altă parte, relaţionarea copil-copil. Studiile au arătat, în 
nenumărate rânduri, că, pentru copiii din primii ani de şcoală, putem vorbi 
de un complex de nevoi lingvistice, sociale şi cognitive, iar cei asemeni lor nu 
reprezintă numai o sursă de input lingvistic, ci chiar creează contextul social 
în care limba este învăţată şi practicată. 

Procesele cognitive
Din punct de vedere cognitiv, pentru grupa de vârstă avută în vedere 

este specifi c faptul că presupune logică, organizare, categorizare, dar nu şi 
abstractizare. În plus, preponderenţa comunicării orale în clasa întâi nu 
va permite dezvoltarea simultană a tuturor competenţelor, însă va permite 
crearea unui climat adecvat nivelului de vârstă. Pe măsură ce se avansează 
către celelalte clase, delimitarea foarte clară între competenţe, în privinţa 
activităţilor propuse, tinde să se estompeze.

Contextul învăţării 
În situaţia în care limba învăţată este diferită de cea a comunităţii, 

singurul nivel la care se produce învăţarea este cel al instruirii formale, deşi o 
dezvoltare efi cientă a abilităţilor de comunicare ar presupune, în acelaşi timp, 
crearea de oportunităţi de învăţare atât la şcoală, cât şi în mediul familial. De 
aceea, una din preocupările dascălului ar trebui să fi e comunicarea permanentă 
cu familiile elevilor, în efortul de conştientizare a rolului lor în dezvoltarea 

Reţineţi:
În contextul învăţării limbii materne sau 
nematerne, este importantă relaţionarea adult-
copil, dar şi relaţionarea copil-copil.

Temă de refl ecţie:
Imaginaţi-vă sau 
gândiţi-vă la o activitate 
de succes ce vizează 
dezvoltarea capacităţii 
de exprimare orală, la 
care aţi participat fi e ca 
elev, fi e ca profesor. Ce 
vă îndreptăţeşte să o 
consideraţi de succes?
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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capacităţii de comunicare a copiilor.
În procesul învăţării unei a doua limbi, scopul este producerea de vorbire fl uentă, însă defi nirea 

conceptului de fl uenţă nu pare a fi  o misiune prea uşoară.
Fillmore (apud Richards 1990: 75) descrie fl uenţa ca abilitatea de „a umple” timpul cu vorbire, de a vorbi 

în propoziţii coerente, dense din punct de vedere semantic, demonstrând o stăpânire a resurselor semantice 
şi sintactice ale limbii.

Hieke (apud Richards 1990: 75) consideră că vorbirea fl uentă este rezultatul cumulativ al unor procese 
diferite, înglobând atât dimensiuni cantitative, cât şi calitative. El propune trei maxime conversaţionale care îl 
motivează pe vorbitor:

 ■ a nu face greşeli (fonologie şi sintaxă);
 ■ a fi  inteligibil (semantică, lexic, logică, stilistică şi retorică);
 ■ a controla canalul de comunicare (fl uenţă şi, în vorbirea diadică, luarea de cuvânt).

Corectitudinea şi precizia, incluzând controlul gramaticii şi al pronunţiei, reprezintă, în această viziune, 
nişte elemente componente ale fl uenţei, mai degrabă decât o dimensiune de sine stătătoare a abilităţilor 
conversaţionale. În cazul limbii a doua, nu pare rezonabil să cerem prea multă corectitudine (înţeleasă ca 
realizare de propoziţii complete) în limbajul vorbit, cu atât mai mult cu cât acest aspect nu se regăseşte nici în 
utilizarea orală a limbii materne.

În Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (s.v. Fluency), Richards şi Schmidt 
propun următoarele elemente pentru a defi ni fl uenţa:

 ■ abilitatea de a produce limbaj oral cu uşurinţă;
 ■ abilitatea de a vorbi cu o bună, dar nu în mod necesar perfectă, stăpânire a intonaţiei, vocabularului 
şi a gramaticii;

 ■ abilitatea de a comunica idei;
 ■ abilitatea de a produce vorbire continuă fără a produce difi cultăţi de înţelegere sau întreruperi ale 

comunicării.
Tipul de discurs produs sau nivelul de fl uenţă atins depinde de tipul de 

sarcină sau de contextul de comunicare. De exemplu, producţiile din cadrul 
interacţiunilor spontane vor fi  diferite, la nivel calitativ, de cele din cadrul 
activităţilor de spunere a unei poveşti, care presupun planuri, scheme, ce 
permit reducerea timpului de planifi care şi a efortului (Richards 1990: 76).

Alte viziuni delimitează clar şi chiar pun în opoziţie fl uenţa, prin care 
se înţelege a vorbi cu o viteză normală, fără ezitare, repetiţie, autocorectare, 
utilizând conectori ai discursului, şi corectitudinea, prin care se înţelege a 
produce propoziţii folosind forme corecte din punctul de vedere al gramaticii, 
al vocabularului, al pronunţiei, fără a avea însă abilitatea de a vorbi în mod 
fl uent.

Una dintre ipotezele asupra achiziţiei limbii a doua, ipoteza inputului, 
stabileşte faptul că obţinerea fl uenţei în vorbire nu ar fi  rezultatul exersării 
vorbirii, ci al înţelegerii inputului, prin ascultare şi citire.

În cazul abordării comunicative, greşeala este tolerată, fi ind considerată 
naturală în procesul dezvoltării abilităţilor comunicative, în special când ne 
concentrăm pe fl uenţă. În acest mod, chiar dacă elevii au cunoştinţe lingvistice 
limitate, ei pot comunica. E indicat ca dascălul să nu reacţioneze imediat, ci să 
noteze greşelile observate în timpul activităţii, urmând să revină asupra lor 
într-o altă secvenţă bazată pe corectitudine (Larsen-Freeman 2000: 132).  

2.2.2. Factori emoţionali

Aspectul emoţional, afectiv, este unul dintre elementele care pot duce 
la succes sau la eşec în învăţarea unei limbi. Acesta presupune, pe de o parte, 
încredere, empatie, motivaţie, pe de altă parte, neîncredere, disconfort, 
frustrare, anxietate, teamă.

Pentru unii elevi, a fi  puşi în situaţia de a produce un mesaj oral în faţa 
colegilor poate duce la o stare de emotivitate accentuată şi asemenea emoţii 
negative conduc la blocaje psihice, la întreruperea fl uxului de idei, cauzată 
de factori de natură emoţională, fi zică, intelectuală. Acestea reprezintă un 
mecanism de apărare, o formă de rezistenţă în faţa anumitor sarcini, care duce 
la manifestări precum ignorare, refuz, abandon. Însă este important de ştiut 
şi de luat în calcul faptul că elevii încrezători în forţele proprii înving starea 
emoţională negativă.

Exerciţiu:
Identifi caţi, lucrând în 
grupuri, trei argumente 
şi trei contraargumente 
pentru viziunea conform 
căreia elevii ar trebui 
împărţiţi în grupuri, în 
funcţie de abilităţi, în 
cadrul activităţilor de 
dezvoltare a exprimării 
orale.

Exerciţiu:
Identifi caţi, lucrând în 
grupuri, trei elemente 
care credeţi că îi 
împiedică pe elevi să 
vorbească în clasă şi trei 
posibile soluţii pentru 
a depăşi problemele 
identifi cate. 
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Un alt aspect important în dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi în învăţarea limbii a doua, în 
general, este reprezentat de motivaţia elevilor. Sursele motivaţiei în învăţarea limbii pot fi , conform opiniei lui 
Harmer (2001: 51):

 ■ societatea în care trăim;
 ■ persoanele apropiate;
 ■ cadrul didactic;
 ■ metoda utilizată.

Factorii care sporesc motivaţia elevilor (Brown 2006: 81), pe care cadrul didactic ar trebui să îi ia în calcul 
la orele în care se învaţă o limbă nematernă, sunt următorii:

 ■ stabilirea unui exemplu prin propriul comportament;
 ■ crearea unei atmosfere plăcute, relaxante,  a unui mediu de învăţare atractiv;
 ■ prezentarea corectă, clară, a sarcinilor;
 ■ dezvoltarea unei bune relaţii cu elevii;
 ■ creşterea încrederii în sine a elevului; 
 ■ proiectarea unor ore interesante;
 ■ promovarea autonomiei în învăţare;
 ■ personalizarea procesului de învăţare;
 ■ creşterea orientării spre scop a elevului;
 ■ familiarizarea elevilor cu cultura; 
 ■ stabilirea şi îndeplinirea unor obiective pe termen scurt (Harmer 2001).

Puţine lucruri sunt mai descurajatoare în producerea de limbaj oral într-o limbă nematernă decât 
întreruperile succesive şi corectările (Brown, Yule 1983: 37). Uneori, chiar simplul fapt că cineva stă şi aşteaptă 
lângă tine gata să te întrerupă sau să te corecteze poate duce la ezitări. De aceea, nu este indicat ca dascălul să 
corecteze toate greşelile, fi indcă practica aceasta nu va încuraja dorinţa elevului de a se exprima, de a căuta 
modalităţi creative în acest scop, ci una care, mai degrabă, ar putea conduce, în cazul unor elevi, la blocaje 
emoţionale şi la o atitudine de respingere, provocate de teama de a nu greşi.

Chiar dacă pot apărea astfel de situaţii, în comparaţie cu adulţii, copiii sunt mult mai puţin preocupaţi 
de modul în care sunt percepuţi, judecaţi de ceilalţi. Din acest motiv, teama de a greşi nu se manifestă în acelaşi 
grad.

Pentru a evita însă astfel de situaţii, benefi că ar fi  soluţia autocorectării. Aceasta presupune să 
determinăm elevul să conştientizeze greşeala, să refl ecteze asupra ei şi să o corecteze. În ce fel se poate pune 
în practică autocorectarea? De pildă:

 ■ li se cere elevilor să aleagă între ceea ce au spus deja şi o variantă corectă oferită de profesor;
 ■ profesorul repetă ceea ce a spus elevul, însă cu schimbarea intonaţiei pentru a determina conştientizarea 

greşelii;
 ■ profesorul repetă enunţul elevului, oprindu-se chiar înaintea greşelii.

Dacă nu se obţine autocorectarea în acest mod, atunci vor fi  solicitaţi ceilalţi elevi, iar, în cazul în care 
aceştia nu se vor putea corecta, varianta corectă va fi  oferită de către învăţător (Larsen-Freeman 2000).

Printre ipotezele despre achiziţia limbii a doua, cei care fac diferenţa între achiziţie şi învăţare consideră 
că a corecta greşelile nu are niciun efect - sau doar unul nesemnifi cativ - asupra achiziţiei subconştiente, dar 
este utilă pentru învăţarea conştientă (Krashen 2009).

2.3. Strategii de dezvoltare a competenţei de exprimare orală

În procesul de dezvoltare a competenţei de exprimare orală în limba a doua, Linse Caroline (2005: 45) 
consideră că ar fi  importante următoarele aspecte:

 ■ evitarea aşteptărilor nerealiste;
 ■ accesibilitatea, folosirea unor enunţuri de lungime medie;
 ■ importanţa acordată pronunţiei, exersată prin rime, jocuri, cântece;
 ■ încurajarea fl uenţei în exprimare;
 ■ gestionarea activităţilor:

  propunerea de activităţi în care elevii să fi e implicaţi în proporţie de cel puţin 90 la sută, într-un 
ritm corespunzător nevoilor acestora;

  gestionarea nivelului de zgomot (poate fi  folosit un semnal luminos – stingerea/aprinderea 
luminii – sau un semnal vizual, ca ridicarea de către învăţător a mâinilor, urmat de acelaşi gest 
făcut de elevi).

Esenţial pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare orală este ca dascălul să ofere elevilor oportunităţi 
de a interacţiona, trecând dincolo de simpla interacţiune cadru didactic - elev.  El poate face acest lucru:

 ■ furnizând un element despre care elevii să vorbească;
 ■ folosind diferite aranjamente în clasă, exploatând inteligent spaţiul.
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Exerciţii:
1. În cadrul unor grupuri de cinci persoane, expuneţi în scris, repede şi fără a semna, o situaţie cu care v-aţi 
întâlnit în viaţa profesională, care are legătură cu dezvoltarea capacităţii de exprimare orală. Cazurile vor 
fi  citite şi se vor schimba impresii.
2. În urma alegerii unor minicazuri şi după relectură, indicaţi tipul de comportament pe care l-aţi adopta 
în situaţia prezentată. Notiţele vor fi  adunate, citite şi discutate.
3. Un observator ar putea concluziona cu privire la modul de desfăşurare a discuţiilor.

Forma cea mai utilizată pentru dezvoltarea exprimării orale este conversaţia: „Conversaţia, ca metodă, 
trebuie privită ca o logică a întrebărilor şi răspunsurilor. Esenţială în această modalitate este calitatea întrebării 
de a stimula productivitatea gândirii” (Popeangă, apud Ilica 2003: 135).

Ilica (2003: 136) propune variante de sarcini, care presupun însă o formă de exprimare monologată:
 ■ explicarea imaginii de pe copertă;
 ■ descrierea unui colţ al clasei;
 ■ caracterizarea unui coleg;
 ■ descrierea drumului de acasă până la şcoală;
 ■ povestirea orală a unei întâmplări;
 ■ exprimarea opiniei despre imagini din manual;
 ■ recomandarea ultimei cărţi citite.

Clark (apud Nunan 1989) consideră că, în vederea dezvoltării capacităţii de exprimare orală, orele ar 
trebui să îi dea ocazia elevului:

 ■ să rezolve probleme interacţionând cu ceilalţi (să planifi ce o activitate comună, să obţină bunuri, 
servicii, informaţii prin conversaţii, să ia hotărâri);

 ■ să stabilească şi să menţină relaţii, să discute subiecte de interes, schimbând informaţii, opinii, 
atitudini, trăiri, experienţe, planuri; 

 ■ să dea informaţii pe baza propriei experienţe;
 ■ să caute o anumită informaţie, pentru un anume scop;
 ■ să răspundă într-un mod personal la un text receptat.

În primele stadii ale învăţării, trecerea de la 
exerciţiul gramatical la exprimarea spontană nu se 
poate realiza direct, fără riscul unor interferenţe cu 
limba maternă. Faza intermediară este conversaţia 
dirijată. Într-o astfel de activitate, dascălul îi relevă 
elevului conţinutul întrebării pe care trebuie să o 
adreseze colegului. De exemplu, Întreabă-l pe John: Aseară te-ai culcat devreme? sau, formulat indirect, Întreabă-l 
pe John dacă aseară s-a culcat devreme (Rivers 1977: 189).

Un aspect important, care nu trebuie subestimat, priveşte rolul receptării mesajului oral (al ascultării). 
„Fără această posibilitate de a-şi modela continuu mesajul după un tipar autentic, elevul începe să se încurce, 
controlul său asupra structurării exprimării – format cu atâta greutate – fi ind prea fragil pentru a rezista 
presiunii crescânde a interferenţei cu limba maternă când el încearcă să se exprime într-un mod cât mai corect” 
(Rivers 1977: 191).

2.3.1. Tipuri de activităţi

Trei dintre sursele cele mai importante de interes 
în clasă pentru şcolarul mic sunt imaginile, poveştile 
şi jocurile (Ur 1991). Ţinând cont de acest aspect, 
pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, se 
recomandă să se folosească în clasă următoarele tipuri 
de activităţi (Harmer 2001: 271):

1. Prezentarea unui dialog cu suport:
 ■ dialoguri din manuale sau scrise chiar de ei, prezentate uneori în faţa clasei;
 ■ le oferim timp să exerseze;
 ■ în caz că utilizează toţi acelaşi suport, le oferim indicaţii.

2. Jocuri de comunicare – depind, adesea,  de un gol informaţional, elevul trebuind, astfel, să discute 
cu partenerul pentru:

 ■ a rezolva un puzzle;
 ■ a desena o imagine (descrie şi desenează);
 ■ a pune lucruri în ordine (descrie şi aranjează);
 ■ a găsi asemănări şi deosebiri între imagini – activităţi bazate pe fotografi i.

Reţineţi:
Trecerea de la exerciţiul gramatical la 
exprimarea spontană se face prin conversaţia 
dirijată.

Reţineţi:
Trei dintre sursele cele mai importante de interes 
în clasă pentru şcolarul mic sunt imaginile, 
poveştile şi jocurile.
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3. Discuţia:
 ■ există uneori situaţii în care discuţiile eşuează, din cauză că elevii:

  ezită să îşi exprime opinia în faţa colegilor;
  nu sunt foarte încrezători cu privire la limbajul pe care ar trebui să îl folosească.

 ■ remediu: le oferim ocazia unor discuţii scurte, în grupuri mici.
4. Vorbirea pregătită:

 ■ elevii vorbesc folosind notiţe despre un subiect la alegere; 
 ■ nu îi încurajăm să aibă notat tot ce urmează să spună.

5. Interviurile:
 ■ pregătirea în avans asigură schimbul de replici.

6. Simulările şi jocurile de rol:
 ■ îşi imaginează că ei înşişi sunt într-o situaţie din lumea reală sau că joacă rolul unui personaj, cu care 

nu se identifi că, în acea situaţie;
 ■ avantaje:

  sunt distractive şi motivante;
  încurajează manifestarea opiniei şi a comportamentului;
  permit diversifi carea limbajului folosit.

Exerciţii:
1. Împărţiţi-vă în două grupuri, grupul experţilor şi cel al non-experţilor.
2. Notaţi pe un bileţel sfaturi şi întrebări legate de predarea exprimării orale, astfel: fi ecare din grupul 
experţilor, câte un sfat pentru non-experţi şi fi ecare din grupul non-experţilor, câte o întrebare pentru 
experţi.
3. Din bileţelele cu sfaturi, fi ecare non-expert va extrage unul şi îi va prezenta conţinutul; la fel se va 
proceda cu bileţelele cu întrebări, prezentate de experţi.
4. Fiecare grup va sintetiza, iar, apoi, va prezenta conţinutul bileţelelor.

Anton Ilica (2003: 134) realizează un inventar al principalelor activităţi de învăţare folosite pentru 
dezvoltarea vorbirii, în învăţământul primar, după cum urmează:

 ■ exerciţii de construire a unor enunţuri;
 ■ formularea de întrebări şi răspunsuri;
 ■ povestirea unor texte citite, a unor întâmplări reale;
 ■ jocuri gramaticale;
 ■ exprimarea opiniilor;
 ■ folosirea unor formule de adresare;
 ■ conversaţii pe teme date;
 ■ jocuri de rol; 
 ■ discuţii în perechi;
 ■ exerciţii şi jocuri de dicţie;
 ■ exerciţii lexicale (sinonimie, antonimie, paronimie);
 ■ jocuri de cuvinte;
 ■ recitarea unor texte lirice;
 ■ monologuri informative, narative, descriptive;
 ■ dezbateri;
 ■ procese imaginate.

Desigur că acestea sunt folosite şi la clasele de elevi care învaţă româna ca limbă nematernă, cu observaţia 
că este necesară o distincţie mai clară între sarcină (ce se cere făcut) şi modalitate (cum se cere făcut). De 
exemplu, povestirea unor texte citite sau a unor întâmplări reale se poate realiza sub forma unui monolog 
narativ, conversaţiile pe teme date sau jocurile de rol se organizează pentru a integra folosirea unor formule 
de adresare (acest aspect nu trebuie însă să reprezinte un scop în sine, ci doar să conducă la utilizarea lor într-
un anumit context de comunicare).

Pentru educarea vorbirii, de o utilitate incontestabilă sunt jocurile de rol: „Jocul de rol contribuie, 
în mod esenţial, la educarea limbajului, la evitarea unor blocaje emoţionale în timpul vorbirii, la formarea 
autocontrolului, activizarea afectivă şi emoţională” (Ilica 2003: 136).

Situaţiile de comunicare pe care le pot exersa elevii prin jocul de rol sunt (Nuţă 2000):
 ■ formulele de salut;
 ■ modalităţile de a se prezenta;
 ■ convorbirea telefonică;
 ■ adresarea unei rugăminţi; 
 ■ adresarea mulţumirilor;
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 ■ prezentarea scuzelor;
 ■ prezentarea felicitărilor;
 ■ formularea unei cereri.

După cum s-a specifi cat mai sus, limbajul vorbit diferă de cel scris prin modul în care este organizată 
informaţia, adică mai puţin dens decât în cazul limbajului scris, cu efecte la nivelul structurii sintactice şi al 
selecţiei vocabularului.

Diferenţa esenţială însă este faptul că predomină două funcţii diferite ale limbajului, în cazul celor două 
tipuri de comunicare (Brown şi Yule 1983:10):

 ■ funcţia tranzacţională sau de transfer de informaţie (ce presupune orientare către mesaj), în cazul 
limbajului scris;

 ■ funcţia interacţională, de menţinere a relaţiilor sociale (ce presupune orientare către interlocutor/
ascultător), în cazul utilizării orale.
În cazul vorbirii, cele două funcţii se manifestă mai mult sau mai puţin în funcţie de situaţia de 

comunicare, ele putând coexista, însă cu predominarea uneia dintre ele. Astfel, în situaţiile tranzacţionale, 
orientate către mesaj, ceea ce se spune trebuie să fi e clar, vocabularul utilizat cerându-se a fi  unul specifi c.

În afară de funcţia care poate varia, în cazul procesului vorbirii, este importantă o altă diferenţiere, ce 
ţine de modalitatea de a interveni a celui care vorbeşte. Astfel, pentru producerea de limbaj oral, Brown şi Yule 
(1983: 16) identifi că:

 ■ luări de cuvânt ce presupun una sau două propoziţii, care nu cer foarte mult de la vorbitor la nivelul 
structurii (short turns) – la nivelul unei formule dialogate;

 ■ luări de cuvânt care implică un şir de enunţuri (long turns) – la nivelul unei formule monologate.
Primele sunt văzute, într-o abordare comunicativă şi funcţională, ca acte de vorbire. Ambele manifestări 

sunt importante atât în învăţarea limbii materne, cât şi în învăţarea celei de-a doua limbi, însă cele din urmă 
necesită o atenţie deosebită, pentru că ridică probleme chiar şi în cazul utilizării limbii materne.

2.3.2. Utilizarea tehnologiei

În unele momente ale învăţării, intervenţia profesorului nu este 
sufi cientă pentru lămurirea unor aspecte, iar apelul la suporturi audio-vizuale 
poate ajuta, având următoarele benefi cii (Patel, Jain 2008):

 ■ completează învăţarea orală;
 ■ ajută la creşterea motivaţiei;
 ■ previn indisciplina şi monotonia; 
 ■ ajută la învăţarea permanentă;
 ■ economisesc timp şi energie;
 ■ oferă experienţă directă.

Cele mai uzuale tipuri de suporturi sunt, în acest caz, cele:
 ■  vizuale - pentru a arăta tabele, hărţi, imagini, desene:

  tabla interactivă;
  proiectorul de diapozitive.

 ■ auditive:
  casetele audio;
  radioul;

 ■ audio-vizuale:
  casetele video;
  CD-urile;
  televiziunea;
  proiectorul.

Harmer (2001: 282) arată avantajele utilizării fi lmului în învăţarea unei limbi, aducând câteva argumente:
 ■ contactul cu limba în uz;
 ■ conştientizarea aspectelor interculturale;
 ■ manifestarea creativităţii – când realizează ei înşişi un fi lm;
 ■ creşterea interesului elevilor.

Tehnici care pot fi  folosite:
 ■ vizionare rapidă;
 ■ vizionare silenţioasă;
 ■ vizionare parţială.

În utilizarea tehnologiei, sunt de reţinut următoarele aspecte:
 ■ în metoda directă, abordarea audio-vizuală a avut întotdeauna un rol important;
 ■ imaginea însoţită de voce aduce un plus de motivaţie, dar şi o mai mare infl uenţă senzorială (expresii, 

Exerciţiu:
Identifi caţi o situaţie în 
care aţi folosit tehnologia 
în predare şi explicaţi, 
evidenţiind scopul 
urmărit şi efectele 
observate.
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gesturi);
 ■ ascultarea favorizează pronunţia şi exprimarea orală, aşa cum am notat anterior;
 ■ în selectarea materialelor, atenţia trebuie îndreptată spre calitatea imaginii şi calitatea redării vocilor.

2.4. Concluzii

Dezvoltarea competenţei de exprimare orală într-o limbă nematernă, la elevii de 6-11 ani, presupune 
anumite caracteristici, în funcţie de specifi cul comunicării orale, afl ate în opoziţie cu cea scrisă, pe de o parte, 
iar, pe de altă parte, în funcţie de caracteristicile generale şi individuale ale elevului la acest nivel de vârstă.

Factorii de natură emoţională (blocaje, lipsa motivaţiei) infl uenţează dezvoltarea capacităţii de exprimare 
orală a şcolarului mic în limba a doua. Pentru a diminua infl uenţa lor, se pot găsi câteva soluţii: înlocuirea 
corectării cu autocorectarea, crearea unui climat de susţinere şi încurajare.

În predarea limbii a doua, accentul ar trebui să fi e pus pe abordarea comunicativ-funcţională. Aceasta 
presupune predarea limbii în relaţie cu nevoile de comunicare ale celui care învaţă şi cu experienţele sale, 
scopul ei fi ind, deci, dobândirea competenţei comunicative.

Esenţial pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare orală este ca dascălul să ofere elevilor, pe lângă 
instrumentele lingvistice (sistem fonologic, structuri, lexic), şi oportunităţi de a le folosi în interacţiuni (de 
tipul cadru didactic-elev sau elev-elev).

În plus, în identifi carea strategiilor, nu trebuie uitat că utilizarea tehnologiei poate oferi pretexte pentru 
dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.

IDEI DE LUAT ACASĂ

  În predarea limbii a doua, este esenţial să se pună accentul pe exprimarea orală.
  Comunicarea orală se diferenţiază de comunicarea scrisă în funcţie de canal, dar, mai ales, în 

funcţie de scop.
  Abordarea comunicativ-funcţională presupune predarea limbii în relaţie cu nevoile de 

comunicare ale celui care învaţă şi cu experienţele sale; ea ar trebui să aibă un rol important în 
predarea limbii a doua.

  În copilăria medie, copiii au anumite caracteristici, un mod specifi c de a învăţa, faţă de alte 
etape de vârstă; cunoaşterea acestora este esenţială în proiectarea activităţilor de dezvoltare a 
capacităţii de exprimare orală.

  O serie de factori emoţionali infl uenţează dezvoltarea capacităţii de exprimare orală în limba 
a doua la şcolarul mic.

  A dobândi fl uenţă în exprimare pare a fi  scopul principal în predarea limbii a doua.
  Esenţial pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare orală este ca dascălul să le ofere elevilor 

oportunităţi de a interacţiona.
  Utilizarea tehnologiei poate oferi pretexte pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.
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TEST

A. Stabiliţi dacă enunţurile următoare sunt adevărate sau false:

1. Fluenţa în vorbire înseamnă utilizarea corectă a limbii.
2. În învăţarea unei limbi nematerne, un factor important este motivaţia.
3. Factorii emoţionali nu au niciun rol în dezvoltarea capacităţii de exprimare orală în limba a 
doua.

B. Alegeţi varianta corectă:

1. Dezvoltarea capacităţii de exprimarea orală se afl ă într-un raport strâns cu:
a. receptarea mesajului oral.
b. receptarea mesajului scris.
c. producerea mesajului scris

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală presupune, din partea cadrului didactic, oferirea 
unor:

a. instrumente (lexic, structuri etc.).
b. ocazii de interacţiune.
c. instrumente şi situaţii în care elevii să le folosească.

3. În contextul învăţării limbii, este importantă:
a. relaţionarea adult-copil.
b. relaţionarea copil-copil.
c. atât relaţionarea adult-copil, cât şi relaţionarea copil-copil.

C. Completaţi spaţiile libere:

1. Trei dintre sursele cele mai importante de interes în clasă pentru şcolarul mic sunt: ...................
.............................................
2. Faza intermediară recomandată în trecerea de la exerciţiul gramatical la exprimarea spontană 
este ......................................
3. În abordarea ................................................, scopul învăţării limbii este competenţa comunicativă.
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3. Formarea competenţei de 
receptare a mesajului scris - Citirea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să utilizaţi principalele metode şi strategii de formare a 
competenţei de receptare a mesajului scris;

 ■ să găsiţi cele mai efi ciente metode pentru a facilita citirea la copiii 
din ciclul primar;

 ■ să descrieţi procesul cognitiv care se declanşează în momentul 
citirii unui text;

 ■ să identifi caţi factorii care intervin în procesul cognitiv de 
înţelegere a unui text scris;

 ■ să utilizaţi suporturi de curs care să îmbunătăţească procesul de 
receptare a mesajului scris;

 ■ să analizaţi corect efi cienţa unui suport de curs.
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3.1. Defi niţia şi obiectivele înţelegerii unui text scris

În volumul Practical English Language Teaching: Young Learners (Linse 2005: 69) se menţionează că lectura 
presupune un set de competenţe care includ activităţi de conferire a sensului şi de interpretare a cuvântului 
scris. Cu alte cuvinte, pentru a citi, trebuie să fi m capabili să decodăm cuvintele şi să înţelegem ceea ce citim. 
Pentru cei care învaţă o limbă străină, există trei elemente care au impact asupra procesului de receptare a 
mesajului scris: cunoştinţele anterioare, cunoştinţele lingvistice şi strategiile sau tehnicile pe care aceştia le 
folosesc pentru a aborda un text. De exemplu, pentru ca un copil din clasa I să poată decoda literele, acesta 
trebuie să înţeleagă ce reprezintă fi ecare simbol scris. Conform dicţionarului, „a citi” înseamnă procesul prin 
care cunoştinţele şi aptitudinile transformă literele în cuvinte. 

Aşadar, pentru a asigura o bună receptare a mesajului scris, se impune dezvoltarea abilităţilor de 
identifi care a cuvintelor scrise şi de interpretare a sensului. În cadrul acestui proces, au fost reperate trei faze 
succesive:

 ■ Faza logografi că
Această primă fază corespunde primului contact pe care elevul îl are cu textul scris. Elevul va recunoaşte 

global, dar nu precis, elementele care aparţin textului. El nu citeşte cu adevărat, nu distinge decât trăsăturile 
proeminente ale cuvântului şi se sprijină pe context. În această fază, nu se produce tratarea analitică a textului, 
întrucât elevul nu face corespondenţa între litere şi sunete. Această primă fază este specifi că elevilor din clasa 
I, în primele zile de contact cu lectura cuvintelor scurte.

 ■ Faza alfabetică
Dacă prima fază nu este recunoscută ca fi ind indispensabilă pentru o bună receptare a mesajului scris, 

în a doua fază, lucrurile se petrec altfel. Cititorii vor deveni conştienţi că între limba scrisă şi cea vorbită există 
reguli, una dintre cele mai importante fi ind „principiul alfabetic”. Este principiul care face ca literele alfabetului 
să corespundă, fi e izolat, fi e grupat, entităţilor fonologice abstracte pe care le numim foneme. După această 
conştientizare, elevul va observa o serie de corespondenţe grafo-fonologice. Recurgerea la forma fonologică 
a cuvintelor este o modalitate pentru elev de a accede la codul scris, servindu-se de ceea ce el cunoaşte: limba 
vorbită. Este de notat faptul că pătrunderea în codul scris nu va fi  posibilă dacă un cuvânt nu este cunoscut din 
limba vorbită. Este cazul elevilor care au un bagaj lexical foarte sărac în momentul învăţării citirii. 

Faza alfabetică se manifestă în momentul în care copilul învaţă să scrie literele, în clasa I, în primele luni 
de şcoală.

 ■ Faza ortografi că
Numită şi faza scrierii propriu-zise, aceasta apare pe la mijlocul clasei I. Înţelegerea documentelor scrise 

este legată de lectură. Pe site-ul www.lb.refer.org, la secţiunea FLE, găsim precizarea că, pentru a citi într-o 
limbă maternă, trebuie să stăpânim mai multe tehnici de lectură, însuşite, cel mai adesea, în şcoală.

 Şi pentru limba română ca limbă nematernă, se vizează mai multe competenţe:
 ■ competenţa de bază: se referă la captarea informaţiei ce apare explicit în scris;
 ■ competenţa intermediară: vizează reconstituirea organizării explicite a documentului;
 ■ competenţa aprofundată: priveşte descoperirea sensului implicit al unui document scris.

Obiectivul dezvoltării competenţei de înţelegere a unui text scris este acela de a aduce elevul, progresiv, 
către sensul acelui text, de a-l ajuta să citească şi să înţeleagă diferite tipuri de text. Primul obiectiv al acestei 
competenţe nu este înţelegerea imediată a unui text, ci învăţarea progresivă a strategiilor de lectură care, pe 
termen lung, trezesc copilului curiozitatea şi dorinţa de a citi. Elevii vor stăpâni, până spre sfârşitul clasei
a II-a, metode care le vor permite, în timp, să se adapteze şi să progreseze în situaţii autentice de înţelegere a 
unui text scris. Secvenţele înţelegerii după lectură se derulează sub forma unor activităţi realizate regulat, cu 
scopul de a le dezvolta elevilor refl exe, care să-i ajute să înţeleagă un text.

Elevul care vorbeşte limba română ca limbă nematernă trebuie să fi e capabil, până la sfârşitul clasei 
a II-a, să înţeleagă despre cine şi despre ce se vorbeşte în text, să înţeleagă informaţii punctuale, dar şi să 
identifi ce fi rul narativ al unei scrieri (cauzalitate, consecinţă, înlănţuire cronologică etc.), să stăpânească 
regulile principale ale codului scris (acorduri, tipuri de fraze, forme verbale ş.a.) şi, mai apoi, să fi e capabil să 
povestească ceea ce a citit. La fel ca în cazul exprimării orale, elevul va descoperi, prin intermediul textului, 
alături de structuri gramaticale, elemente de cultură şi civilizaţie, care, împreună, îl vor conduce către atingerea 
obiectivelor.

Reacţia fi rească a elevului în faţa oricărui text nou este de a deschide imediat dicţionarul şi de a căuta 
cuvintele necunoscute. Prin această tehnică se iroseşte însă timp preţios, iar conţinutul textului se alterează. 
Sufocat de detalii, elevul este, cel mai adesea, incapabil să aibă o viziune globală asupra textului. Pe de altă 
parte, din frica de a răspunde greşit, el rămâne prizonierul cuvintelor utilizate în text, preluând elemente 
lexicale sau chiar fraze întregi din text pentru a răspunde la întrebările care verifi că înţelegerea.

Explicaţia acestor difi cultăţi rezidă în abordarea liniară a înţelegerii, care se bazează pe acumularea de 
semnifi caţii, fără a avea o perspectivă globală. Astfel, plasat în faţa unui document scris, elevul din clasa a II-a 
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citeşte textul cuvânt cu cuvânt, fără să-l pună în raport cu paratextul, fără să 
încerce, în prealabil, o înţelegere globală a documentului. Activităţile destinate 
formării competenţei de înţelegere a unui text scris în limba română vor 
urmări evitarea unui comportament pasiv, în favoarea unei atitudini active, 
bazate pe tehnici adecvate, pe care elevul le va aplica în toate situaţiile de 
comprehensiune, căutând similitudini între limba sa maternă şi limba română.

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi prezintă activităţile de 
receptare vizuală (lectura sau înţelegerea unui text scris), în care utilizatorul, 
ca lector, foloseşte textele cu care vine în contact. În acest document, regăsim 
ideea că, în general, citim pentru: 

 ■ a ne orienta;
 ■ a ne informa;
 ■ a urma instrucţiuni;
 ■ plăcere,

iar, în procesul de lectură, scopul nostru poate fi  acela de a înţelege:
 ■ o informaţie globală;
 ■ o informaţie particulară;
 ■ o informaţie detaliată;
 ■ un discurs.

3.2. Procesul de lectură

3.2.1. Competenţa lingvistică

Potrivit Cadrului european comun de referinţă pentru limbi, competenţa de receptare a mesajului scris 
include mai multe componente: o componentă lingvistică, o componentă socio-lingvistică şi una pragmatică. 
Competenţa lingvistică este cea care priveşte cunoştinţele de lexic, fonetică, sintaxă şi alte dimensiuni ale 
sistemului unei limbi. Această competenţă se dezvoltă în întreg ciclul primar, însă, mai intens, în primele două 
clase. De la propoziţia „Ana are mere” şi până la textele mai complexe, elevul se afl ă într-un continuu proces 
de dezvoltare şi însuşire a sistemului limbii. 

Competenţa lingvistică se formează nu doar pe baza cunoştinţelor anterioare ale elevului, ci şi prin 
organizarea cognitivă şi modul de stocare în memorie a acestor cunoştinţe sau prin accesibilitatea acestora. 
Organizarea cognitivă şi accesul la orice tip de informaţii variază de la un elev la altul. Acest lucru se datorează 
mai multor factori, precum experienţa anterioară ca cititor, exersarea lecturii sau chiar mediul social şi educaţia 
din familie. Atunci când se învaţă sistemul fonetic al unei limbi, cunoştinţele pot fi  conştiente şi explicabile. 
Vom considera, astfel, că organizarea cognitivă a lexicului, stocarea locuţiunilor etc. depind, printre altele, de 
caracteristicile culturale ale comunităţii în care elevul din ciclul primar îşi manifestă activitatea de învăţare.

3.2.1.1. Dezvoltarea competenţelor lingvistice
Obiectivul dezvoltării competenţei de receptare a mesajului scris 

la elevii din ciclul primar poate fi  atins, dacă modalităţile prin care lexicul, 
gramatica, pronunţia şi ortografi a unei limbi sunt asimilate cât mai efi cient.

Astfel, la copii, dezvoltarea vocabularului se poate realiza:
 ■ prin simpla citire a cuvintelor şi a expresiilor utilizate în texte, cărora 

li se pot adăuga sinonime, antonime etc. (clasele I-IV);
 ■ prin prezentarea cuvintelor, însoţită de imagini, gesturi, obiecte 

diverse, care să atragă elevul şi să îi trezească interesul pentru lectura 
următoare (clasele I-IV);

 ■ prin traducerea cuvintelor, cu participarea activă a elevilor, prin 
deducţie, în funcţie de indiciile textuale şi paratextuale (clasele I-IV);

 ■ prin explorarea câmpurilor semantice şi lexicale – prin jocuri de 
cuvinte (clasele I-IV);

 ■ prin utilizarea (cât mai puţin posibil) a dicţionarelor bilingve şi 
unilingve, a glosarelor sau a altor lucrări de referinţă (clasele I-IV);

 ■ prin explicaţii în legătură cu funcţionarea structurilor lexicale 
(derivarea, sufi xarea, sinonimia, antonimia, cuvintele compuse, 
idiomurile etc.) (clasele II-IV).
Cantitatea, măsura şi stăpânirea vocabularului sunt parametrii esenţiali 

în dobândirea capacităţii de receptare a mesajului scris. Pentru efi cientizarea 
acestui proces, este necesar ca lectura să fi e una atractivă, deloc plictisitoare, 

Exerciţii:
1. Formaţi grupuri de 
câte patru persoane, în 
care să discutaţi cum 
se realizează trecerea 
de la faza logografi că 
la cea alfabetică, în 
cazul elevilor care nu 
vorbesc limba română 
ca limbă maternă. Citiţi 
şi discutaţi diferitele 
răspunsuri!
2. Realizaţi, împreună cu 
colegii dumneavoastră, 
un portret al elevului 
care acum învaţă să 
citească în limba română 
ca limbă nematernă. 

Exerciţiu:
Formaţi grupuri de câte 
trei persoane şi creaţi o 
listă cu tipuri de jocuri 
pe care le propuneţi la 
clasă în momentul în 
care alcătuiţi câmpul 
lexical al unui cuvânt 
necunoscut. Simulaţi, în 
faţa colegilor, realizarea 
unui astfel de joc!
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implicând activ elevul în orice activitate care are legătură cu textul.

3.2.2. Tipuri de lectură

Constantin Onofraşi (2011) defi neşte textul ca fi ind „o secvenţă discursivă (orală sau scrisă), înscrisă 
într-un domeniu particular şi într-un loc dat, ca obiect sau ca menţiune, ca proces sau ca produs al activităţii 
lingvistice realizate prin rezolvarea unei sarcini”. Astfel, se identifi că mai multe tipuri de lectură:

 ■ Lectura liniară e o formă de lectură, în care textele sunt parcurse secvenţial şi în întregime (de la 
început până la sfârşit). Subvocalizarea e înlăturată; ea mai apare, totuşi, incidental, când cititorul 
întâlneşte un cuvânt care-i lipseşte din repertoriu, e puţin frecvent sau prea greu discriminabil (de 
exemplu, din cauza lungimii). Acest tip de lectură limitează participarea cititorului, care stă deoparte, 
având o participare pasivă la lectură. 

 ■ Lectura receptivă e o variantă „îmbunătăţită” a lecturii liniare, în care textul este parcurs în întregime, 
însă viteza lecturii variază în funcţie de revenirile ocazionale la text şi la paratext, la introducere sau la 
concluzii, pentru a înregistra complet şi exact, cu maximă acurateţe, ceea ce comunică textul; e o lectură 
intensivă, analitică, adecvată în cazul unor manuale, cursuri, lucrări specializate etc. 

 ■ Lectura asociativă reprezintă o formă a celei receptive, în care lecturarea se realizează cu maximă 
atenţie, însă presupune reveniri, refl ecţii sau momente de întrerupere.

 ■ Lectura literară constituie o variantă a lecturii receptive şi asociative. Acest tip de lectură este abordat 
în funcţie de specifi citatea textului (poezie, poveste, basm etc.). Lectura literară transpune cititorul în 
lumea textului, care se instalează în fi cţiune, fi ind interesat mai mult de „cum” se spune decât de „ce” 
se spune; vorbim de o lectură lentă, cu  întreruperi.

 ■ Lectura informativă, globală e o lectură selectivă, ce are ca obiectiv obţinerea unei idei de ansamblu 
asupra textului (examinarea unei reviste, răsfoirea unei cărţi, a unui manual etc.); cititorul explorează 
cu privirea suprafaţa textuală în căutarea unor puncte de sprijin. Cu ajutorul paratextului şi al unui 
cuvânt-cheie, cititorul încearcă să înţeleagă despre ce este vorba, fără să citească în detaliu. În cazul 
acestui tip superfi cial de lectură, riscul ca textul să nu fi e înţeles este destul de ridicat (prin omisiune, 
confuzie, neînţelegere etc.).

 ■ Lectura exploratorie constă în reperarea unui simbol sau a unei 
imagini predeterminate din ansamblul unui text (găsirea unei referinţe 
în dicţionar, a unui număr de telefon etc.). Cititorul se focalizează asupra 
unui singur punct şi are ca sprijin ordonarea alfabetică a suportului 
citit, cea cronologică etc. 

 ■ Lectura de cercetare este o variantă a lecturii exploratorii, constând 
în identifi carea unei informaţii pe o temă prestabilită, dar căreia nu-i 
cunoaştem cu precizie reprezentarea simbolică; e caracterizată de 
inspecţia atentă a textului în direcţia globalităţii, nu însă a liniarităţii, şi 
de frecvente mişcări de tipul „înainte-înapoi”. 

 ■ Lectura rapidă constă în scanarea unui text cu scopul de a dobândi 
o lecturare din ce în ce mai rapidă şi de a asimila cât mai efi cient 
conţinutul. Lectura rapidă se pretează textelor scurte, ordonate. În 
cazul lecturii rapide, este vorba de cea mai superfi cială modalitate de 
citire, din punct de vedere calitativ.

3.2.3. Procese cognitive implicate în lectură, în funcţie de vârstă

Conform părerii lui Costantin Onofraşi, lectura apare în diverse ipostaze, în funcţie de vârstă. Astfel, 
după perioada de iniţiere, denumită rebus reading, lectura începe de pe la 9-10 ani să se confi gureze ca o 
activitate plăcută, fără a avea un scop bine defi nit (e rareori intenţionat selectivă); caracterul ei emoţional e 
foarte evident, iar comprehensiunea nu constituie o preocupare capitală. 

În jurul vârstei de 11-12 ani, elevul dispune de o capacitate sporită de înţelegere: e în stare să răspundă 
unor întrebări despre cele citite, îşi poate controla în oarecare măsură ritmul lecturii; apare o tendinţă de 
smulgere din tirania „cuvântului de cuvânt”. 

La 13-14 ani, se schiţează o abordare critică; textul e supus interogaţiilor, sunt sesizate unele contradicţii, 
puncte vulnerabile etc., autorul începe să-şi piardă „aura”, elevul se descoperă ca sursă de valorizare. 

La 15-16 ani, lectura devine fi abilă, adaptându-se scopurilor urmărite: e liniară, dar şi selectivă 
(exploratorie ori global informativă), uzează de viteze şi modalităţi variate; cititorul e capabil să esenţializeze, 
să compare ceea ce are sub ochi cu ceea ce s-a mai scris înainte pe aceeaşi temă, să poarte un dialog critic 
cu autorul şi cu sine însuşi etc.; în continuare, sunt posibile şi alte progrese, mergând însă, cu precădere, pe 
linia adâncirii ori a extinderii abilităţilor câştigate, şi mai puţin pe cea a dobândirii altora noi. Iată că lectura 

Exerciţiu:
Formaţi o masă rotundă 
la care să discutaţi ce tip 
de lectură consideraţi că 
este potrivit la clasa I, iar, 
apoi, la clasa a II-a etc.
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reprezintă o activitate complexă şi multiformă; ea pune în mişcare un set de procese şi capacităţi care relevă, 
mai ales, comportamente afective, sociale şi motivaţionale. În cele ce urmează, vom prezenta o abordare 
centrată pe procesele cognitive specifi ce elevilor din ciclul primar.

3.2.3.1. Mobilizarea sistemelor memoriei
José Morais (2005) discută despre procesele cognitive care stau la baza lecturii. Astfel, în timpul lecturii, 

înţelegerea elevilor din clasele primare solicită, în egală măsură, atenţia şi memoria, realizându-se un schimb 
între memoria de lucru şi cea pe termen lung. La fi inţele umane, în general, se disting trei tipuri de memorie:

 ■ memoria de scurtă durată, care permite reţinerea pentru o perioadă de timp destul de scurtă a unui 
număr limitat de informaţii (între 4 şi 9). Această memorie este cea pe care o utilizăm când, de exemplu, 
ni se spune un număr de telefon pe care îl reţinem doar până îl notăm pe hârtie; 

 ■ memoria pe termen lung permite stocarea defi nitivă a informaţiilor noi, de natură semantică. Memoria 
de lungă durată nu cunoaşte limite de capacitate sau privitoare la durata memorizării;

 ■ memoria de lucru este compusă dintr-un administrator central, care are un rol de atenţie, de gestiune a 
tratamentelor şi de coordonare a două sisteme: cel fonologic şi cel vizual-spaţial.
Acest ultim tip de memorie este un sistem de memorie activă, care se ocupă cu tratarea şi menţinerea 

informaţiilor pe termen scurt. El se sprijină pe două sisteme:
 ■ un sistem al stocării temporare a informaţiilor fonologice şi vizual-spaţiale;
 ■ un sistem executiv, care coordonează fl uxul de informaţii între primul sistem şi memoria de scurtă 

durată, având ca funcţii activarea cunoştinţelor anterioare, coordonarea informaţiilor în primul sistem 
şi dezactivarea informaţiilor mai puţin importante.

În timpul lecturii, elevul de 9-11 ani construieşte o reprezentare internă a „situaţiilor” redate în text. 
Distingem trei procese implicate în înţelegerea textului la această categorie de vârstă:

 ■ procese elementare, care corespund lecturii cuvintelor şi asamblării 
în interiorul structurilor semantice şi sintactice, în mod inconştient;

 ■ procese de comprehensiune: sistemul tratează apoi unităţi elementare 
de sens, numite „propoziţii”, care se compun din reprezentări interne 
ale sensului cuvintelor şi din propoziţii semantice în jurul acelor 
cuvinte. Copilul citeşte, deci, un scurt pasaj din text şi extrage concepte 
şi propoziţii care îl compun. Propoziţiile sunt activate şi reţinute sau 
abandonate, în funcţie de pertinenţa lor în raport cu textul. Propoziţiile 
reţinute sunt păstrate în memoria de lucru. Acest proces este ciclic, elevul 
citind apoi un alt text sau paragraf, din care activează şi integrează alte 
propoziţii;

 ■ un al treilea proces care intervine în înţelegerea textelor este cel 
strategic sau metacognitiv. El permite planifi carea, controlul şi 
regularizarea procesului de comprehensiune. 
Înţelegerea textului rezultă din intervenţia a două tipuri de abilităţi: pe de o parte, capacitatea de a 

identifi ca cuvintele scrise şi, pe de altă parte, o mulţime de cunoştinţe lingvistice şi cognitive care intervin şi 
în cazul comprehensiunii limbajului oral. Aceste două tipuri de capacităţi sunt diferite, din punct de vedere 
cognitiv, ambele fi ind necesare pentru a asigura înţelegerea textului şi niciuna, sufi cientă.

Identifi carea unui cuvânt scris presupune extragerea, din reprezentarea grafi că, a semnifi caţiilor care 
îi corespund. Pentru cititorii experimentaţi, activitatea mentală care duce la identifi carea cuvintelor scrise 
se realizează rapid, în mod automat şi fără conştientizarea procesului implicat. Dacă urmărim un cititor 
experimentat, am putea crede că textul se citeşte continuu. În realitate, se face apel la legături succesive, 
separate. 

Sistemul nostru de scriere este unul fonografi c, adică reprezintă unităţi fonologice. Mai exact, alfabetul 
reprezintă nivelul de structură fonologic numit fonemic, al fonemelor.

Fonemele nu sunt sunete, întrucât este imposibil să corespundă acestor unităţi segmente acustice 
invariabile de cuvânt. Fonemele sunt, deci, unităţi abstracte. Inventând un sistem alfabetic de scriere, civilizaţia 
greacă a avut intuiţia acestei structuri fonemice, care stă la baza limbajului oral. Ideea că literele reprezintă 

Exerciţiu:
Discutaţi caracteristicile 
grupelor de vârstă 7 ani, 
9 ani, respectiv 10 ani, cu 
aplicare la competenţa 
de înţelegere a mesajului 
scris, bazându-
vă pe experienţele 
d u m n e a v o a s t r ă 
profesionale.
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sunete nu este decât o aproximare. Metoda alfabetică, deja utilizată de greci, este, la origine, cea mai veche 
metodă de învăţare a lecturii. Prin urmare, această metodă este foarte diferită de metodele numite fonice, care 
urmăresc conştientizarea elevului în legătură cu prezenţa fonemelor şi a corespondenţelor dintre foneme şi 
grafeme.

Un grafem este o literă sau un grup de litere care reprezintă un fonem. Aceste noi metode sunt fondate 
pe ideea că soluţia învăţării este descoperirea de către copil a principiului alfabetic, adică a principiului 
corespondenţei dintre foneme şi grafeme, care îi permite elevului să înţeleagă structura elementară a scrierii 
şi legătura cu limbajul oral. 

Problema care apare, încă de la început, este faptul că, din păcate, conştientizarea fonemelor şi 
descoperirea principiului alfabetic nu se realizează spontan. Pentru copilul pre-lector, o silabă precum „ba” 
este un sunet, ea nefi ind constituită din două unităţi, chiar dacă i se spune că o scriem unind cele două litere.

Profesorul/învăţătorul trebuie să deschidă piste care să îi permită copilului să înţeleagă că toate 
caracterele reprezintă, de fapt, foneme. În ceea ce îl priveşte pe elev, el nu este un element pasiv în această 
formare. Înţelegerea principiului alfabetic implică o capacitate de abstracţie şi de generalizare, de transfer de 
cunoştinţe.

Iată de ce, este necesar să se verifi ce dacă s-a realizat înţelegerea, determinându-l pe elev să citească, cu 
voce tare, o silabă nouă, scrisă precum „fi ”, unde fi ecare din aceste două litere să fi  fost, în prealabil, analizate 
în contexte diferite ca „fa” sau „si”. Dacă o astfel de lectură este reuşită, atunci se poate spune că elevul este 
capabil să asocieze fi ecărei litere dintr-o silabă reprezentarea mentală a fonemului corespunzător şi, apoi, să 
integreze reprezentările ambelor foneme.

Descoperirea principiului alfabetic nu reprezintă decât debutul procesului de învăţare, dar se poate 
repera un fapt simptomatic al importanţei sale: nivelul conştiinţei sale fonemice, observat de-a lungul primului 
an de studiu, este variabila cea mai puternic corelată cu performanţa ulterioară în lectură şi scriere, precum şi 
cu înţelegerea textelor.

Cât despre practica lecturii, aceasta este esenţială pentru învăţare. 
Rapiditatea învăţării depinde şi de codul ortografi c al limbii, care poate fi  mai mult sau mai puţin 

complex. Codul ortografi c al unei limbi reprezintă totalitatea regulilor de corespondenţă dintre grafeme 
şi foneme (importante pentru lectură) şi dintre foneme şi grafeme (importante pentru scriere) ale acelei 
limbi. Codurile ortografi ce ale limbilor diferă între ele prin gradul de complexitate a regulilor (contextuale, 
poziţionale) şi prin numărul şi importanţa excepţiilor. 

Copilul înţelege un mesaj oral înainte ca el să înveţe să citească. În general, textele pe care le oferim 
copilului spre citire, la începutul învăţării lecturii, în primii ani de studiu, sunt texte pe care el le-ar fi  înţeles 
şi dacă le-ar fi  auzit.

Expresia „cunoştinţe lingvistice şi cognitive” include numeroase elemente eterogene: vocabular, 
semantică, sintaxă, pragmatică, ale căror baze sunt dobândite la vârsta de 4-5 ani, la fel ca şi cunoştinţele 
despre lume. Cunoştinţele copilului la venirea lui la şcoală sunt, în general, sufi ciente cât să îi permită să 
înveţe să citească. Dar există diferenţe individuale importante, datorate, în mare, factorilor socio-culturali, iar 
aceste diferenţe sunt foarte puternice în ceea ce priveşte lexicul. Or, amploarea lexicului fonologic joacă un rol 
important în învăţarea lecturii. Aşadar, intră în atribuţiile învăţământului, încă de la grădiniţă, să încerce să 
reducă aceste diferenţe.

Există şi elevi care întâmpină difi cultăţi în înţelegerea unui text după lectură. Cei hiperlexici, de exemplu, 
au o capacitate destul de bună de identifi care a cuvintelor scrise, dar întâmpină probleme cognitive foarte 
severe. Pe de altă parte, copiii dislexici (aproximativ 30% din populaţie) au cunoştinţe bune, dar prezintă un 
defi cit important în identifi carea cuvintelor scrise.

3.3. Strategii de predare a lecturii

3.3.1. Demersul didactic pentru formarea capacităţii de receptare a mesajului scris

Pe site-ul AUF, www.lb.refer.org/fl e, se face o 
prezentare a câtorva metode de dezvoltare a competenţei 
de înţelegere a textului scris, metode aplicabile şi în 
cazul predării limbii române minorităţilor. 

Aici, se recomandă să distribuim documente 
scrise elevilor, indicându-le să lucreze în echipe, pentru 
a-şi compara rezultatele, şi să le adresăm întrebări 
referitoare la texte, încă înainte de a le citi. Acest lucru le 
va stârni interesul faţă de conţinutul textului, ajutându-i 
la înţelegerea globală a acestuia.

În al doilea rând, este important ca lectura să fi e silenţioasă, precizându-se timpul pe care elevii îl au la 

Reţineţi:
Se pot utiliza întrebări legate de paratext 
precum: 

 ■ Ce observaţi dincolo de text?
 ■ De unde este luată această pagină? 
 ■ Ce putem identifi ca la fi nalul textului?
 ■ Ce elemente găsim la începutul textului? Un 

titlu, o adresă…
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dispoziţie pentru lectură. Obiectivul este de a descoperi textul şi de a-i ajuta pe aceştia să îi înţeleagă sensul. 
Putem să le distribuim un document în care să se regăsească numeroase întrebări şi detalii de descoperit. E 
important ca primele întrebări să ducă înspre o înţelegere globală a documentului scris.

Apoi, elevii vor emite ipoteze pentru a-i face să participe la conversaţie. Se pot verifi ca ipotezele lor şi 
din perspectiva celorlalţi colegi. Pentru a verifi ca dacă au înţeles textul, li se pot adresa întrebări. 

Exerciţiu:
Stabiliţi un lider de grup care să coordoneze o dezbatere pe tema: Care sunt cele mai efi ciente întrebări pe care 
le adresăm elevilor din clasa I, în urma parcurgerii unui text nou?

După modelul francez, iată câteva sfaturi utile privind exploatarea textelor scrise:
 ■ întrebările nu trebuie să facă apel la o înţelegere liniară a textului;
 ■ e recomandat să le adresăm întrebări deschise. Sunt de evitat întrebările închise, care cer răspunsuri de 

tipul da sau nu. Dacă, totuşi, acest tip de întrebări există, este indicat să i se ceară elevului să construiască 
o frază completă, prin care să-şi justifi ce răspunsul; 

 ■ e bine să reformulăm întrebările, pentru a le simplifi ca, în cazul în care acestea nu au fost înţelese; 
 ■ întrebările trebuie adaptate nivelului cursanţilor.

Elevilor care au un nivel de competenţă lingvistică elementar li se poate da sarcina de a analiza diferitele 
elemente preluate din text, precum conectorii logici, punctuaţia etc. Punând întrebări referitoare la aceste 
elemente, se poate contura sensul textului. Trebuie să fi m atenţi să nu neglijăm explicarea conectorilor, întrucât, 
ca profesori, avem tendinţa să explicăm mai mult cuvinte cu conţinut semantic. 

În cele din urmă, este momentul să se răspundă la câteva întrebări sau să se completeze un tabel, înainte 
de a se trece la o lectură cu voce tare, realizată de către profesor şi, apoi, de către elevi. Lecturarea textului de 
către profesor are scopul de a oferi elevilor un exemplu de lectură expresivă. După aceea, profesorul poate 
corecta eventualele erori fonetice, de ritm şi de intonaţie.

3.3.2. Ajutorul exterior pentru îndeplinirea unei sarcini

Ajutorul primit din afară are rolul de a reduce eventualele difi cultăţi de înţelegere a unui text. De 
exemplu, o fază pregătitoare poate activa cunoştinţele anterioare, cerinţele clare permiţând evitarea confuziilor, 
iar organizarea activităţii în subgrupe oferind elevilor posibilitatea de a primi ajutor şi de a coopera:

 ■ faza pregătitoare: crearea de aşteptări, furnizarea de cunoştinţe de bază necesare, stimularea învăţării 
şi fi ltrarea difi cultăţilor lingvistice în timpul unei etape de pre-lectură, toate acestea reduc difi cultăţile 
sarcinii primite. Un ajutor contextual poate fi  şi răspunsul la o serie de întrebări (plasate, de preferinţă, 
înaintea unui text citit), prezenţa indicilor contextuali precum ilustraţiile, punerea în pagină etc.;

 ■ cerinţele simple, pertinente şi sufi ciente (conţinând nici prea multă, nici prea puţină informaţie) reduc 
posibilitatea de confuzie în ceea ce priveşte demersul şi obiectivele;

 ■ munca în subgrupe; pentru unii cursanţi, mai ales pentru cei care lucrează mai lent, acest tip de 
activitate, care presupune ca înţelegerea unui text scris să se realizeze în colaborare cu ceilalţi, va avea 
cu adevărat un efect pozitiv în îndeplinirea sarcinii, în mai mare măsură decât o activitate individuală. 
De fapt, elevii lucrează împreună pe text şi îşi dau feedback reciproc în legătură cu procesul de 
comprehensiune.

Exerciţiu:
Realizaţi, în trei echipe, câte un tabel cu sarcini, pe care îl daţi elevilor în urma lecturării unei poezii, a unui 
anunţ, respectiv a unei scurte poveşti. Prezentaţi, pe rând, tipurile de cerinţe pentru fi ecare tip de text.

3.3.3.  Recomandări cu privire la formarea competenţei de receptare a mesajului scris

Exerciţiile de înţelegere scrisă nu trebuie să se reducă la simpla furnizare a unui text însoţit de un set 
de întrebări la care elevul este obligat să răspundă. Este vorba despre o veritabilă activitate de formare, care 
contribuie, precum celelalte competenţe, la învăţarea unei limbi. Înţelegerea unui text scris trebuie să fi e o 
activitate care se realizează şi între elevi. E indicat să le verifi căm ipotezele, să confruntăm răspunsurile date 
şi să le verifi căm împreună cu aceştia. Este primordial să aducem o explicaţie pentru fi ecare răspuns, în cazul 
întrebărilor cu variante multiple, de exemplu. 

În timpul unui curs, această comprehensiune trebuie tratată cu cât mai multă fl exibilitate, întrucât ea 
poate deveni repede plictisitoare pentru elevi. De aceea, e bine ca textele alese pentru lecturare să fi e autentice, 
să trateze teme pe care ei le apreciază mai mult. Creativitatea este un punct forte în exerciţiile de înţelegere a 
unui text; elevilor le place să fi e surprinşi în timpul învăţării şi să nu simtă nota ca pe o sancţiune. 
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3.4. Caracteristicile textelor scrise

3.4.1. Caracteristicile textului

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi prezintă câţiva factori de care trebuie ţinut seama în 
selectarea unui text: complexitatea lingvistică, tipul textului, lungimea acestuia şi interesul pe care îl poate 
trezi elevului.

 ■ Complexitatea lingvistică: o sintaxă complexă consumă un potenţial de atenţie care ar putea fi  
transferat asupra conţinutului (de exemplu, fraze lungi, cu numeroase subordonate, cu multiple negaţii 
etc.). 

 ■ Tipul textului: familiarizarea elevului cu tipul de text sau cu domeniul de referinţă îl va ajuta să 
anticipeze conţinutul şi structura textului. Este posibil ca natura, mai mult sau mai puţin abstractă a 
textului, să joace un rol: de exemplu, o descriere sau o poveste concretă vor fi , fără îndoială, mai puţin 
difi cile decât o argumentare sau o explicaţie abstractă.

 ■ Structura discursului: coerenţa textuală (de exemplu, articularea temporală, prezentarea şi punerea 
în evidenţă a punctelor importante înainte de a le explica, prezentarea explicită a informaţiei, absenţa 
informaţiilor în contradictoriu sau neaşteptate) contribuie semnifi cativ la reducerea complexităţii 
operaţiilor de tratament al informaţiilor.

 ■ Condiţiile materiale: fără îndoială că un text scris prezintă difi cultăţi în măsura în care acesta nu 
poate fi  parcurs în condiţii normale de studiu. Zgomotul, distorsiunile şi interferenţele cresc difi cultatea 
de înţelegere.

 ■ Lungimea textului: în general, un text scurt este mai puţin difi cil decât unul lung pe acelaşi subiect, 
întrucât ultimul tip cere mai multe operaţii de tratament; memoria este mult mai solicitată, iar oboseala 
poate interveni în cazul unei astfel de activităţi (mai ales pentru elevii de vârstă mică). 

 ■ Interesul elevilor: motivarea copiilor în faţa unui text depinde de prezentarea acestuia şi de activităţile 
care îl înconjoară. Utilizarea unui vocabular pretenţios poate să crească difi cultatea unui text. De aceea, 
elevii vor fi  încurajaţi să-şi utilizeze cunoştinţele prealabile. Exprimarea ideilor şi a opiniilor în timpul 
activităţilor de comprehensiune poate creşte motivarea, activând înţelegerea textului. 

3.4.2. Răspunsuri aşteptate în urma lecturii

Chiar dacă un text este relativ difi cil, cerinţele pe care le formulăm 
pot fi  manipulate astfel încât să fi e adaptate nivelului de competenţă şi 
caracteristicilor de vârstă ale elevilor. Conceperea activităţii va depinde, 
în mod fi resc, şi de obiectivul său, care poate să dezvolte competenţa de 
comprehensiune sau să o verifi ce. 

Ştim că activitatea de citire presupune o înţelegere globală a textului, 
una selectivă sau identifi carea unor detalii importante. De aceea, unele sarcini 
îi vor cere elevului să înţeleagă informaţii prezentate explicit în text, pe când 
altele vor necesita realizarea unor inferenţe. O sarcină poate fi  sumativă (să fi e 
executată pe baza unui text în întregimea lui) sau structurată în aşa manieră 
încât să trimită la subunităţi (de exemplu, însoţind fi ecare parte a textului), 
făcându-se, astfel, mai puţin apel la memorie.

E posibil ca o activitate de înţelegere să antreneze un răspuns non-verbal 
(de exemplu, o acţiune simplă sau un asterisc pe o imagine) sau unul verbal. 
Elevilor li se va solicita să identifi ce şi să reproducă informaţii dintr-un text, cu 
un scop precis; le putem, de asemenea, cere elevilor să completeze textul sau 
să producă un nou text, pe baza unuia pe care l-au citit în prealabil.

Timpul acordat elevilor pentru îndeplinirea sarcinilor variază în funcţie 
de gradul de difi cultate. Cu cât elevul dispune de mai mult timp pentru a citi 
sau a reciti un text, cu atât va avea mai multe şanse de a-l înţelege şi de a pune 
în valoare un set de strategii.

Exerciţii:
1. Analizaţi textul dat 
şi stabiliţi care sunt 
principalele puncte 
slabe în ceea ce priveşte 
difi cultatea pe care o 
impune elevilor din clasa 
I. 
2. Individual, stabiliţi 
care sunt principalele 
difi cultăţi pe care 
elevii le întâmpină în 
faţa unei sarcini după 
lectură. Prezentaţi 
colegilor răspunsurile şi
discutaţi-le!
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Pentru ca un text să fi e corect înţeles, este necesară respectarea unor parametri în cadrul acestui 
proces: lectură silenţioasă, timp sufi cient pentru citire, suporturi de curs pentru fi xarea cuvintelor 
noi şi a sensurilor acestora, conversaţii pe baza textului.

  La baza lecturii există un proces cognitiv care permite înţelegerea şi analiza oricărui text. 
Astfel, se vorbeşte despre trei tipuri de memorie: memoria de scurtă durată, memoria pe termen 
lung şi memoria de lucru. Cea din urmă permite elevului să reţină informaţiile proaspăt citite şi 
să le redea, activând informaţii anterioare, care completează tabloul lecturii.

  Dobândirea competenţei de receptare a unui text scris presupune utilizarea unor suporturi de 
curs efi ciente. Acest lucru implică analiza textelor ce urmează a fi  lecturate, din punctul de vedere 
al tipologiei lor, al structurii discursului, al complexităţii lingvistice, al lungimii acestora şi, nu în 
ultimul rând, din punctul de vedere al interesului elevului din ciclul primar vizavi de tematica 
textului.
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TEST

A. Răspundeţi cu adevărat sau fals:

1. Receptarea  mesajului scris presupune elaborarea de texte literare şi non-literare.
2. Pedagogia modernă încurajează participarea activă a elevului în cadrul activităţii de lecturare.
3. Conform modelului propus de Constantin Onofraşi, există cinci tipuri de lectură.
4. La 9 ani, elevul citeşte fără a avea un scop bine defi nit.

B. Alegeţi varianta/variantele corectă/e:

1. La oameni se disting
a. două tipuri de memorie.
b. trei tipuri de memorie.
c. patru tipuri de memorie.

2. Printre caracteristicile unui text se numără
a. complexitatea lingvistică.
b. structura discursului.
c. lungimea textului.

3.  Interesul elevului faţă de tematica unui text
a. are o importanţă majoră în abordarea acestuia.
b. nu are deloc importanţă.
c. nu este relevant.

C. Completaţi spaţiile libere:

1. Pentru a citi, trebuie să fi m capabili să decodăm …………… şi să înţelegem ceea ce citim.
2. Lectura informativă, globală, e o lectură …………… care are ca obiectiv obţinerea unei idei de 
ansamblu asupra textului (examinarea unei reviste, răsfoirea unei cărţi, a unui manual etc.).
3. Pe la 11-12 ani, elevul dispune de o capacitate …………….. de înţelegere: e în stare să răspundă 
unor întrebări despre cele citite, îşi poate controla, în oarecare măsură, ritmul lecturii; apare o 
tendinţă de smulgere din tirania „cuvântului de cuvânt”.
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4. Formarea competenţei de 
exprimare scrisă - Scrierea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să prezentaţi caracteristicile exprimării scrise;
 ■ să explicaţi importanţa şi rolul exprimării scrise în procesul de 

predare-învăţare;
 ■ să descrieţi etapele procesului de scriere şi caracteristicile fi ecărei 

etape;
 ■ să caracterizaţi tipurile de texte funcţionale şi temele adecvate 

grupei de vârstă;
 ■ să utilizaţi cele mai potrivite strategii de predare a exprimării 

scrise.
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4.1. Despre competenţa de exprimare scrisă

4.1.1. Introducere

Potrivit lui Z. Adam (1969: 5-7), însuşirea limbii române ca limbă 
nematernă pune o serie de probleme elevilor proveniţi din rândurile 
minorităţilor naţionale, care au deja noţiunile lingvistice constituite şi care 
posedă mecanismele gândirii în limba lor maternă. Astfel, pentru facilitarea 
achiziţiei unei alte limbi, aceşti elevi au nevoie să-şi însuşească o altă expresie 
materială a gândirii.

Studiile de psihologie arată că, pe parcursul învăţării unei limbi 
nematerne, în mintea copiilor apar sisteme verbale noi, dar acestea coexistă şi 
interacţionează cu sistemele limbii materne. De aceea, Z. Adam vorbeşte despre 
transferul noţiunilor de la termenii limbii materne la cei ai limbii nematerne. 
Transferurile sunt dublate de interferenţe, pe baza cărora asemănările care 
există între limba maternă şi cea nematernă tind să se înlocuiască unele pe 
altele, făcându-se mult mai difi cilă însuşirea elementelor caracteristice fi ecărei 
limbi.

4.1.2. Ce este exprimarea scrisă?

În studiile consacrate exprimării scrise, această competenţă a căpătat 
diferite defi niţii, care vin să se completeze una pe cealaltă:

 ■ actul de a scrie cu un instrument, de a forma literele, actul de a 
compune o bucată de text;

 ■ în opinia lui C. T. Linse (2005: 98), exprimarea scrisă este combinaţia 
proces-rezultat: procesul se referă la actul de a aduna informaţii şi de 
a le prelucra, până sunt organizate într-o formă îngrijită şi înţeleasă 
de toţi cititorii, iar produsul este unul complex, elevii trebuind să ştie 
că exprimarea scrisă este fi nalitatea mai multor paşi care alcătuiesc 
procesul; 

 ■ rezultatul unei activităţi intelectuale, care presupune: 
  totalitatea cunoştinţelor legate de un anumit subiect;
  abilităţile dobândite de elevi în timpul lecţiilor consacrate 

lecturii, gramaticii, pe parcursul studiului altor discipline sau 
chiar în afara şcolii (Mărăşoiu şi Stroe 2004: 197);

 ■ „actul scrierii este foarte complex, depăşind simpla competenţă 
lingvistică, este vorba mai mult despre o competenţă a celui care scrie” 
(Gaouaou 2008: 5);

 ■ potrivit Dicţionarului de lingvistică şi de ştiinţe ale limbii (1994: 165), 
scrisul se diferenţiază de oral sau de comunicare, fi ind o reprezentare a 
limbii vorbite cu ajutorul semnelor grafi ce;

 ■ după Y. Reuter (1996), scrierea este o practică socială, construită din 
punct de vedere istoric, implicând punerea în aplicare a abilităţilor, a 
reprezentărilor, a valorilor de investiţie şi de operare, prin care elevii 
produc sens, organizat lingvistic, cu ajutorul unui instrument/suport, 
într-un spaţiu socio-instituţional dat;

 ■ pentru C. B. de Miniac (2000: 19), scrierea este „un mijloc de 
exprimare, o activitate care mobilizează individul în dimensiunea lui 
afectivă şi singulară; a scrie înseamnă, într-o oarecare măsură, a spune, a 
transmite, a dezvălui emoţii, sentimente, dorinţe sau confl icte”;

 ■ J. Jolibert afi rmă că scrierea „răspunde la intenţii, subînţelege probleme, diferă în funcţie de situaţii, 
ne permite să comunicăm, să povestim, să lăsăm urme” (1994: 11);

 ■ orice scriere este un „mesaj verbal structurat”, capabil să realizeze comunicarea interumană (Parfene 
1980: 24); 

 ■ pentru învăţător, formarea competenţei de exprimare scrisă constă în a-i învăţa pe elevi să producă 
texte în situaţii reale de comunicare, în vreme ce, pentru elev, înseamnă a-şi însuşi o serie de strategii, 
deoarece scrisul nu este doar un bagaj lingvistic, ci înseamnă, deopotrivă, refl ecţie, selectare şi gândire 
(cf. Gaouaou 2008: 5).

Teme de refl ecţie:
1. Numiţi factorii care 
facilitează achiziţia unei 
L2. Argumentaţi!
2. Daţi exemple de 
fenomene de interferenţă 
între L1 şi L2!
3. Există diferenţe între 
elevi atunci când învaţă 
o altă limbă decât cea 
maternă? Care sunt 
factorii care provoacă 
aceste diferenţe? 
Argumentaţi şi oferiţi 
exemple pe care le-aţi 
întâlnit la clasă de-a 
lungul timpului.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Teme de refl ecţie:
1. Defi niţi, din punctul 
dumneavoastră de 
vedere, exprimarea 
scrisă.
2. Cât de relevante vi 
se par defi niţiile de mai 
sus?
3. Consideraţi că e 
difi cil pentru un elev 
să găsească cele mai 
potrivite idei, să le 
formuleze şi să le 
aştearnă pe hârtie? 
Argumentaţi!
............................................
............................................
............................................
............................................
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4.1.3. Caracteristicile exprimării scrise

a. Avantajele şi limitele exprimării scrise
Începem acest subcapitol prin a prezenta avantajele exprimării scrise:

 ■ exprimarea scrisă nu se realizează instantaneu, ci urmează anumite etape, la fi nalul cărora rezultatele 
trebuie să fi e mult mai bune decât în cazul unei comunicări orale efectuate pe loc;

 ■ mesajul scris este complex şi ordonat, prin raportare la cel oral, care, în cele mai multe dintre situaţii, 
nu are la fel de multă coerenţă şi nu apare sistematizat;

 ■ exprimarea scrisă poate fi  analizată mai atent, putându-se reveni 
asupra textului şi făcându-se modifi cările necesare;

 ■ mesajul scris rezistă în timp, este durabil, comparativ cu forma orală 
a comunicării;

 ■ poate fi  citit la un moment dat, dar e posibil să fi e recitit cu o altă 
ocazie;

 ■ textul scris poate fi  văzut, lecturat sau utilizat de mai multe persoane.

Exprimarea scrisă presupune şi unele limite:
 ■ solicită un timp mai îndelungat pentru realizarea ei;
 ■ nu se primeşte un feed-back instantaneu, ca în cazul comunicării 

orale, astfel că lipsurile şi erorile nu sunt întotdeauna descoperite în 
timp util pentru a fi  discutate, respectiv corectate;

 ■ în exprimarea scrisă nu se pot face sublinieri/accentuări prin 
intermediul elementelor de comunicare paraverbală, care, în cazul 
exprimării orale, aduc un plus de expresivitate;

 ■ poate transmite mult mai greu un anumit sentiment (bucurie, tristeţe 
etc.), deoarece cuvintele nu sunt întotdeauna sufi ciente;

 ■ transmiterea şi, mai ales, receptarea mesajului scris au nevoie de un 
timp mai îndelungat.

b. Elementele caracteristice ale unei situaţii de comunicare scrisă
M. Gaouaou (2008: 6) susţine că o situaţie de comunicare scrisă nu poate fi  explicată doar prin raportare 

la elementele de la nivelul scrierii. Astfel, elevul este infl uenţat în ceea ce produce de „trecutul său socio-
cultural şi de cunoştinţele sale, are un scop precis (să povestească, să descrie, să informeze, să convingă etc.) şi 
scrie în funcţie de momentul şi locul în care se afl ă, de destinatarul său, de reprezentările pe care le are despre 
acesta, dar şi de relaţiile în care se afl ă cu el”.

O compunere ar trebui să dea „senzaţia de 
armonie şi nu de simplă alăturare”, fi ind un act alcătuit 
din mai multe etape, pe parcursul cărora elevul are 
responsabilitatea de a se exprima „coerent, logic, 
substanţial, articulat în context, cu acces spre valorile 
expresive ale limbii”. Prin felul în care se exprimă, dar şi prin conţinutul pe care îl exprimă, elevul trebuie 
să trezească în cel care-i va citi producţia scrisă stări emoţionale, sentimente de natură morală şi estetică 
(Mărăşoiu şi Stroe 2004: 197).

 
c. V. Vanderheyde (2001) enumeră câteva din elementele unei activităţi 

de scriere:
 ■ suportul de lucru, care va servi drept declanşator al activităţii de 

scriere: texte literare, cântece, fragmente de fi lm, clipuri video, fotografi i, 
picturi, poezii etc.;

 ■ tipul de activitate: reconstruirea unui text descompus, reformularea 
sau producerea unui text etc.;

 ■ genul de text produs: poem, povestire, scrisoare, dialog, interviu, afi ş 
publicitar etc.;

 ■ forma de organizare a elevilor în timpul activităţii: individual, în 
perechi, în grupuri;

 ■ obiectivele pedagogice vizate: lingvistice - gramaticale şi lexicale, 
discursive (tipurile de text), funcţionale (de exemplu, Daţi un sfat...; Descrieţi un personaj...; Exprimaţi-vă 
sentimentele în legătură cu...), socio-culturale (cunoaşterea modului de viaţă şi a culturii unei ţări), socio-
afective.

Exerciţii:
1. Ce alte avantaje/
dezavantaje mai are 
exprimarea scrisă prin 
raportare la cea orală? 
Lucraţi în perechi!
2. Bazându-vă pe 
experienţa pe care o aveţi, 
elevii preferă activităţile 
de exprimare scrisă sau 
orală? Argumentaţi!

Reţineţi:
Elevul este infl uenţat, în activitatea de 
producere, de trecutul său socio-cultural şi de 
cunoştinţele sale.

Exerciţiu:
Aveţi în vedere toate 
caracteristicile unei 
activităţi de scriere atunci 
când propuneţi elevilor 
să scrie ceva? Există şi 
alte chestiuni pe care 
le luaţi în considerare? 
Lucraţi în grup!
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4.1.4. Diverse abordări ale exprimării scrise

Iniţial, toate activităţile de scriere erau folosite în şcoli, mai ales deoarece 
se considera că, în acest fel, s-ar contribui la pregătirea elevilor pentru viaţă, 
adică la integrarea lor socială şi la împlinirea personalităţii (Parfene 1980: 377).

Scrierea era apreciată numai ca produs fi nal, fără a se lua în calcul 
întregul proces al scrierii. Obiectivul de referinţă îl reprezenta scrierea unui text 
corect, lizibil, îngrijit şi cu toate semnele de punctuaţie necesare. Prin urmare, 
se aprecia cu mult mai puţin realizarea unui text creativ şi autentic. Astăzi, 
accentul cade, în egală măsură, pe creativitate şi pe corectitudinea gramaticală.

În prezent, exprimarea scrisă, raportată la „competenţa de comunicare,  
se manifestă ca act de producere şi ca funcţie în actul de comunicare” (Păuş 
2001: 12). A. Pamfi l (2006: 95-96) vorbeşte despre trei tipuri de abordări ale 
exprimării scrise:

 ■ potrivit abordării metodice, scrierea este o activitate intelectuală 
foarte importantă, prin care elevii au acces la formele culturii majore; 
această perspectivă are ca obiectiv formarea capacităţii scripturale 
fundamentale, prin intermediul căreia elevii pot vorbi, reprezenta şi 
interpreta lumea;

 ■ pe baza abordării expresive, scrierea este o activitate esenţială 
în procesul de dezvoltare personală a elevului; astfel, didactica 
reformulează problematica ei, incluzând şi aspecte ce ţin de persoana 
care desfăşoară acţiunea; în această nouă viziune, scrierea este un 
proces creativ;

 ■ abordarea socializatoare subliniază o altă funcţie a scrierii, respectiv 
cea de instrument al integrării şi al reuşitei sociale.

4.1.5. Principii pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

În opinia lui V. Vanderheyde (2001), exprimarea scrisă creativă şi 
autentică se sprijină pe câteva principii (de unele trebuie să ţină cont învăţătorii, 
iar, de altele, elevii), care, dacă sunt respectate, duc la rezultate foarte bune:

 ■ exprimarea scrisă va fi  abordată din perspectiva comunicativă care 
privilegiază interacţiunea; elevii vor lucra în spiritul unui atelier de 
scriere, al unui loc în care se învaţă, în care se împărtăşesc experienţe 
reale sau imaginare, pe care ei le vor construi pe baza cunoştinţelor lor 
şi a mijloacelor lingvistice de care dispun;

 ■ activităţile de exprimare scrisă nu vor fi  izolate, ele trebuind 
precedate sau urmate şi de alte activităţi: de exprimare orală, de lectură, 
de înţelegere a unui mesaj scris sau oral, care, împreună, vor alcătui 
contextul necesar realizării acestei sarcini de către elevi şi generării 
de idei; ansamblul de activităţi vizează mobilizarea şi dezvoltarea 
cunoştinţelor lingvistice, socio-lingvistice, discursive (ale funcţionării 
textelor), referenţiale (ale lumii) şi socio-culturale; ele vor permite 
realizarea obiectivelor pedagogice: obiective funcţionale, lingvistice 
(gramaticale şi lexicale, registrul lingvistic), cunoştinţele legate de 
funcţionarea textelor, dar şi cele legate de culturi şi societăţi;

 ■ pentru a declanşa o producţie scrisă, se utilizează, adesea, suporturi 
auditive sau vizuale: un fragment dintr-un fi lm/desen animat, o 
imagine, un videoclip, un text literar, o serie de cuvinte sau fraze, un 
cântec etc.; prin aceste metode, se face apel la toate simţurile elevului, 
dându-i-se, astfel, mai multe şanse pentru a-şi sonda imaginarul;

 ■ suporturile pedagogice trebuie să fi e autentice, pentru a permite elevilor să intre în contact cu o 
cultură literară şi artistică în limba română, dar şi cu nativii români, în situaţii obişnuite de comunicare;

 ■ elevii se vor ajuta reciproc în faza de relectură şi de corectare a textelor realizate de ei, şi, drept 
urmare, procesul de învăţare va fi  stimulat de interacţiune şi de dialog;

 ■ învăţătorul va consacra cât mai mult timp pentru a asculta ideile şi pentru a citi textele elevilor, el va 
explica procesul de scriere şi va funcţiona ca o persoană-resursă, care oferă toate indicaţiile necesare, 
stând la dispoziţia elevilor pentru a clarifi ca orice nelămurire;

Exerciţii:
1. Abordarea clasică a 
exprimării scrise era 
favorabilă elevilor? 
Argumentaţi!
2. Oferă cele trei tipuri 
de abordări moderne 
o prezentare complexă 
a scrierii? Lucraţi în 
perechi!
3. Consideraţi că punctele 
de vedere exprimate mai 
sus se exclud sau sunt 
complementare?
4. Care dintre abordările 
prezentate vi se par 
mai interesante? 
Argumentaţi şi discutaţi 
cu colegii!

Teme de refl ecţie:
1. Comentaţi principiile 
care duc la dezvoltarea 
competenţei de scriere. 
Sunteţi de acord cu ele? 
Argumentaţi!
2. Respectaţi toate aceste 
principii în momentul 
în care pregătiţi o 
lecţie pentru formarea 
deprinderilor de scriere?
3. Enumeraţi alte 
principii de care mai 
ţineţi cont la clasă! 
Lucraţi în perechi!
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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 ■ elevii vor lucra adesea în mod autonom (individual sau în grupuri); 
ei vor învăţa să găsească informaţia de care au nevoie prin consultarea 
dicţionarelor, a internetului, a unei gramatici, a profesorului, a colegilor 
de clasă etc.;

 ■ indiferent de felul în care se va realiza un text scris, el va fi  întotdeauna 
prezentat oral (prin lectură), iar, apoi, poate fi  expus pe un panou, alături 
de alte texte, în clasă; în acest fel, rezultatul compunerii textului va fi  
rezultatul unui efort colectiv, ce va motiva şi mai mult elevii; fi ecare 
elev va pune „piatra” sa la edifi ciul textelor, va contribui la proiect, în 
măsura posibilităţilor sale, şi va fi  pus în valoare prin reuşita colectivă.
Limba română ca limbă nematernă pune copiilor din ciclul primar 

destule difi cultăţi de asimilare, iar acestea sunt, în general, de natură fonetică 
şi psihologică (Ilica 2003: 189-191). În formarea competenţei de exprimare 
scrisă trebuie să ţinem cont de faptul că această capacitate este condiţionată de 
mai mulţi factori (Parfene 1980: 37-38): 

 ■ nivelul dezvoltării fi zice, psihologice şi intelectuale;
 ■ dezvoltarea socio-afectivă;
 ■ nivelul dezvoltării limbajului;
 ■ disponibilitatea ludică/plăcerea jocului.

4.1.6. Exprimarea scrisă: o abilitate necesară elevilor minoritari?

Învăţarea unei limbi nematerne presupune dobândirea mai multor  
competenţe. Între acestea, formarea şi dezvoltarea competenţei de exprimare 
scrisă a elevilor trebuie să reprezinte un obiectiv prioritar al procesului de 
învăţământ, începând cu clasele primare şi continuând pe parcursul claselor 
următoare (Mărăşoiu şi Stroe 2004: 197). 

Importanţa vine din faptul că exprimarea scrisă constituie un mijloc 
de muncă intelectuală, o condiţie pentru dezvoltarea raţională şi spirituală 
a elevului şi pentru consolidarea relaţiilor umane. „În zilele noastre, scrisul 
joacă un rol crucial în reuşita şcolară, personală şi socială.” Scrierea apare 
sub diferite forme, iar dezvoltarea acestei competenţe a devenit un element 
esenţial în cadrul acestei reuşite (Tagliante 1994 : 137).

Totuşi, în învăţarea unei limbi nematerne, în general, se acordă mai multă 
importanţă oralului decât scrisului, ceea ce afectează considerabil dezvoltarea 
capacităţii de producere de texte scrise. Trebuie precizat, credem, că, în cazul 
limbii române, accentul cade, în continuare, pe dezvoltarea competenţei de 
exprimare scrisă, cu toate că mijloacele utilizate în procesul de predare sunt 
cele clasice. 

D. Roman (1994: 175) consideră că, din nefericire, se asistă astăzi la o 
dispariţie progresivă a scrierii în învăţarea unei limbi nematerne, în favoarea 
comunicării orale. Efectele negative sunt vizibile la elevi, care au, în general, 
obiceiuri proaste atunci când participă la o activitate de scriere: 

 ■ subiecte prost selectate;
 ■ lipsă de creativitate sau, uneori, chiar refuz de a gândi, de a imagina 

ceva;
 ■ planuri de scriere prost concepute;
 ■ argumentaţii slabe/idei alese greşit;
 ■ incoerenţă, exprimare ezitantă şi mai puţin precisă;
 ■ incapacitatea de a realiza corect un rezumat/o compunere/un plan al 

ideilor principale ale unui text etc.
De obicei, sunt invocate două argumente în favoarea includerii 

activităţilor de scriere în timpul orelor de română ca limbă nematernă:
 ■ efectuarea mai multor activităţi de creaţie/scriere/compunere 

facilitează şi accelerează competenţa de înţelegere după lectură şi, drept 
urmare, pe cea de achiziţie a limbii;

 ■ scrierea trebuie văzută ca un mijloc excelent prin care elevii refl ectează 
asupra limbii şi asupra modului de organizare a discursului.
Formarea competenţei de scriere ar trebui să fi e o parte integrantă a 

învăţării unei limbi, fi e ea maternă sau nematernă. Cu toate acestea, sub 

Teme de refl ecţie:
1. La orele 
dumneavoastră de 
română ca limbă 
nematernă, activităţile 
de comunicare orală 
ocupă cel mai important 
loc?
2. Sunteţi de acord cu 
părerea potrivit căreia 
modelul comunicativ 
a impus până şi o 
redimensionare a 
didacticii redactării/a 
abilităţii de comunicare 
scrisă (Pamfi l 2006: 95)? 
Argumentaţi şi discutaţi 
cu colegii!
3. Precizaţi, din punctul 
dumneavoastră de 
vedere, importanţa, 
scopul şi locul capacităţii 
de exprimare scrisă în 
ciclul primar. 
4. Obiectivele pe care 
le fi xaţi pentru o oră de 
limba română (în care se 
urmăreşte dezvoltarea 
capacităţii de exprimare 
scrisă) sunt comune 
elevilor români şi celor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale?
5. Cum consideraţi că 
ar trebui să decurgă 
orele fără a se neglija 
capacitatea de exprimare 
scrisă? Ce schimbări ar 
trebui să se introducă? 
Discutaţi cu colegii!
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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infl uenţa modelului comunicativ, formarea competenţelor  a suferit modifi cări, unele dintre acestea fi ind 
prezente în cadrul tuturor orelor de limbă, altele, mai rar, alocându-li-se un timp tot mai redus în procesul de 
învăţare. Este şi cazul competenţei de exprimare scrisă, care ocupă un spaţiu destul de limitat în cadrul orelor 
de limbă română ca limbă nematernă (Roman 1994: 175).

Prin scriere, copilul îşi mobilizează „gândirea, imaginaţia, autocontrolul, efortul fi zic şi angajamentul 
estetic. Scriind, el realizează, în mod independent, ceva care să-l reprezinte” (Ilica 2003: 187). Producerea scrisă 
îi permite elevului să-şi exprime ideile în scris, ordonat, clar şi precis; datorită activităţilor de scriere, elevul 
obţine o întrebuinţare mai bună a limbajului, organizându-şi mai bine ideile, gândurile, sentimentele, înainte 
de a fi  comunicate, şi îmbogăţindu-şi vocabularul. 

4.2. Procesul de producere a unui text scris

Elevii întâmpină difi cultăţi în timpul orelor de limbă nematernă, atunci 
când vor să-şi exprime părerile, să descrie o persoană sau acţiunile unui 
personaj etc. Alţii formulează difi cil sau nu pot formula deloc ideea principală 
a unui text, nu înţeleg ceea ce citesc şi nu îşi pot forma păreri personale decât 
sub îndrumarea învăţătorului. O exprimare orală corectă este baza necesară 
elaborării unei comunicări scrise. În acest sens, ciclul primar este „terenul 
propice pentru a-i familiariza şi iniţia pe elevi cu elementele de bază ale muncii 
intelectuale şi pentru a le impulsiona capacităţile creatoare” (Pisău 2010).

În cadrul unei lecţii ce vizează exprimarea scrisă, învăţătorul este 
dator să găsească un echilibru între rolul procesului de scriere şi importanţa 
rezultatului fi nal. Acest lucru este esenţial, deoarece elevii se aşteaptă ca, în 
scriere, să se pună accent fi e pe ortografi e şi pe gramatică, fi e pe mesajul pe 
care îl trasmit prin ceea ce scriu (Linse 2005: 101).

Potrivit lui S. Moiraud (1979: 9), ar fi  ideal ca, înainte de a scrie, elevii 
să-şi pună următoarele întrebări şi să găsească, pe cât posibil, şi răspunsuri 
pentru ele:

 ■ Despre ce trebuie să scriu?
 ■ Care este eul care vorbeşte? (elev/copil/prieten)
 ■ Unde? Când?
 ■ De ce scriu?
 ■ Cine este destinatarul? Cui scriu?

Acestea sunt câteva dintre elementele de bază ale unei situaţii de scriere; 
altfel spus, elevul trebuie să-şi lămurească câteva lucruri înainte de a avea 
informaţiile care vor fi  necesare la redactarea oricărui tip de text:

 ■ Care este emiţătorul?
 ■ Cui se adresează ceea ce scriu?
 ■ Care este scopul scrierii mele?
 ■ Ce tip de text trebuie să produc?
 ■ Ce cunoştinţe am în legătură cu subiectul respectiv?
 ■ De ce alte informaţii şi instrumente am nevoie în redactarea mea?

Luând în calcul toţi aceşti parametri ai situaţiei de comunicare, scrierea 
pune în joc cunoştinţe referitoare la caracteristicile de organizare a textelor, 
care îi oferă elevului posibilitatea să producă un tip discursiv adaptat cerinţei 
pe care o are (Gaouaou 2008: 6).

Producerea unui text scris presupune parcurgerea mai multor etape, al 
căror număr diferă, în funcţie de autor. C.T. Linse (2005: 101-110) propune 
următorii cinci paşi:

ETAPE CARACTERISTICI ALE ETAPEI
Pregătirea pentru scriere  în clasă, această etapă se reduce la o discuţie care vine să clarifi ce sarcina de 

lucru, să ofere detalii şi exemple;
 presupune o reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior; se poate 
recurge la un brainstorming;
 elevii au timpul necesar să se gândească, să-şi adune şi să-şi organizeze ideile; 
 reprezintă achiziţia a cât mai multe informaţii, care vor constitui, ulterior, 
sursa de inspiraţie.

Temă de refl ecţie:
Gândiţi-vă la scopurile 
pe care le avea scrierea 
(în limba maternă sau în 
limbile străine studiate) 
atunci când eraţi elevi. Pe 
ce se centrau activităţile 
de dezvoltare a acestei 
competenţe? Accentul 
cădea pe procesul sau pe 
rezultatul scrierii?
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Temă de refl ecţie:
Consideraţi ca fi ind 
necesară înţelegerea 
acestor aspecte de către 
elevi înainte de a scrie 
ceva? Argumentaţi!
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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Scrierea  accentul cade pe capacitatea elevilor de a scrie, de a-şi transpune gândurile 
pe hârtie, de a nota orice are legătură cu subiectul, ideile fi ind, mai apoi, 
rearanjate, reformulate, completate;
 lucrurile care nu au legătură cu subiectul discutat trebuie eliminate, elevilor 
amintindu-li-se că nu trebuie să se plaseze în afara subiectului;
 notă practică: elevii pot scrie fi ecare idee separat, pentru ca rearanjarea 
informaţiei să fi e mai uşoară.

Revizuirea  apare după primirea unui feedback din partea învăţătorului sau a colegilor; 
copiii au tendinţa de a crede că, odată ce au notat câteva idei, au terminat de 
scris, aşteptând ca profesorul să accepte tot ceea ce au realizat sau ca el să fi e cel 
care corectează şi le îmbunătăţeşte scrierea;
 adevăratul rol al învăţătorului este de a da sfaturi, explicaţii, de a-i învăţa 
cum să realizeze scrieri interesante şi inteligibile pentru toţi;
 comentariile trebuie să vizeze, în acest mod, conţinutul, nu problemele 
gramaticale şi ortografi ce, elevii având nevoie să ştie ce idei şi ce organizare 
trebuie să păstreze, dar şi ce trebuie să modifi ce;
 înainte de a propune o activitate de scriere, învăţătorul are datoria de a 
explica exact ce aşteaptă ca elevii să realizeze în scris.

Editarea/Corectarea  elevii trebuie să accepte că editarea este necesară, deşi li se pare inutil să 
lucreze din nou la o activitate pe care o credeau încheiată;
 corectarea greşelilor elevilor şi ajutorul dat acestora pentru a le elimina 
reprezintă o difi cultate pentru majoritatea învăţătorilor: pe de o parte, 
învăţătorii trebuie să le menţină şi să le încurajeze entuziasmul de a scrie şi, 
pe de altă parte, elevii trebuie să fi e conştienţi că nu pot scrie fără a respecta 
normele de ortografi e, punctuaţie şi gramatică.

Prezentarea  varianta fi nală va fi  rescrisă într-o formă cât mai îngrijită;
 se pune accent pe rezultatul celorlalţi paşi, respectându-se convenţiile de 
ortografi e şi gramatică standard;
 este forma fi nală de scriere ce poate fi  împărtăşită şi celorlalţi; 
 este etapa care stârneşte motivaţia elevilor.

Exerciţii:
1. Alegeţi două tipuri de activităţi de scriere pe care elevii din ciclul primar le îndrăgesc. Stabiliţi felul în 
care ar decurge etapele scrierii pentru fi ecare activitate şi, apoi,  comparaţi-le cu cele ale colegilor.
2. Citiţi următoarele comentarii (Linse 2005: 109) făcute de învăţători pentru a ajuta elevii să-şi revizuiască 
anumite părţi dintr-o scriere:

 ■ Îmi place poemul tău.
 ■ Am fost confuz/ă pentru că prima şi a doua propoziţie nu par a se potrivi. Prin urmare, trebuie să rescrii 

propoziţiile şi să încerci să stabileşti o legătură între ele.
 ■ Nu are sens ceea ce ai scris. Nu înţeleg nimic.
 ■ Sunt cel puţin 5 greşeli diferite în textul tău. Sunt foarte dezamăgită, trebuie să te străduieşti mai mult.
 ■ Ce vreau să-ţi spun este că ai uitat ... Dacă vei corecta acest lucru, voi înţelege totul.

Care dintre comentariile de mai sus sunt folositoare? De ce?
Care dintre comentarii sunt nefolositoare? De ce? Reformulaţi-le pentru a fi  utile.
3. Care sunt modalităţile prin care diferite scrieri ale elevilor pot fi  prezentate şi celorlalţi? Lucraţi în 
perechi!

A. Pamfi l propune o clasifi care interesantă a tipurilor de abordare a procesului de formare/dezvoltare 
şi exersare a scrierii:

TIPUL DE ABORDARE ETAPELE ŞI CARACTERISTICILE
Abordarea metodică  planifi carea: activităţi de căutare şi organizare a cunoştinţelor;

 textualizarea: activităţi de liniarizare a cunoştinţelor şi redactarea propriu-
zisă;
 revizuirea: reluarea scrierii pentru ameliorare şi fi nalizarea redactării;
 controlul: proces evaluativ, refl exiv asupra întregii activităţi, presupunând şi 
unele reveniri asupra scrierii.



Unitatea 1

74

Abordarea expresivă  scrierea liberă: notarea fără nicio ordine a ideilor generate de tema abordată;
 seria rescrierilor: ciorne succesive, rezultate în urma planifi cării, textualizării 
şi revizuirii; 
 corectarea variantei fi nale şi editarea ei.

Abordarea socializatoare  diversifi carea contextelor de producere de text scris;
 extinderea tipologiei textului scris;
 centrarea activităţii de scriere asupra conţinutului şi a coerenţei mesajului; 
 dublarea actului scrierii printr-un parcurs refl exiv;
 dubla evaluare a scrierii: ca proces şi ca produs.

Exerciţiu:
Ce credeţi despre paşii propuşi pentru realizarea unui text scris? Îi respectaţi, de obicei? Argumentaţi!

G. Ferreol şi N. Flageul (2007: 13) consideră că sunt esenţiale următoarele aspecte în elaborarea unui 
text scris: înţelegerea a ceea ce se cere, refl ectarea înainte de a comunica ceva în scris şi stabilirea limitelor de 
încadrare a subiectului respectiv. Pentru a facilita procesul scrierii, sunt oferite câteva sugestii elevilor:

 ■ să înţeleagă ceea ce li se cere, să reformuleze, să-şi schiţeze un plan cu paşii pe care îi vor urma şi cu 
ideile pe care le vor prezenta;

 ■ să citească şi să analizeze atent ceea ce au de rezolvat;
 ■ să evite graba în căutarea de idei;
 ■ să scrie numai despre subiectul abordat, fără a repeta ideile;
 ■ să evite conceptele necunoscute;
 ■ să selecteze numai informaţiile esenţiale şi utile care vor apărea în scrierea propriu-zisă;
 ■ să regrupeze toate elementele pe baza unui plan logic şi precis.

Cu toate acestea, înţelegerea problematicii, căutarea şi organizarea ideilor nu sunt sufi ciente pentru a 
produce un text scris de calitate, deoarece o exprimare nepotrivită anulează toate eforturile făcute sau poate 
chiar să împiedice comunicarea. Indiferent de modul de transmitere a informaţiilor, elevii trebuie să ţină 
seama şi de găsirea celor mai adecvaţi termeni, de construirea corectă a frazelor, de scrierea corectă sub aspect 
gramatical şi de alegerea unui stil potrivit (Ferreol, Flageul 2007: 46).

Exerciţiu:
Ce părere aveţi despre sfaturile propuse mai sus? În ce măsură sunt ele utile? Argumentaţi şi discutaţi cu 
colegii!

4.3. Tipuri de texte scrise folosite la ciclul primar

Textele scrise care pot fi  utilizate în ciclul primar şi care prezintă un interes practic imediat pot fi  grupate 
după mai multe criterii (Duţu 2002: 93-96).

a. După modalităţile de elaborare (Duţu 2002: 93-94):
 ■ texte orale-scrise –  se folosesc pe parcursul întregului ciclu primar; iniţial, elevii pregătesc textul oral, 

iar, apoi, îl redau în scris;
 ■ texte colective – caracterizate printr-o activitate colectivă (participarea tuturor elevilor sub îndrumarea 

profesorului):
  în colectiv, se adună informaţiile necesare, se stabileşte titlul, se organizează un plan de idei şi 

se elaborează compunerea; 
  treptat, se urmăreşte creşterea ponderii muncii individuale, cu scopul dezvoltării competenţei 

de exprimare scrisă;
 ■ texte individuale – activitatea de scriere urmează un plan stabilit în colectiv sau individual:

  la clasa a III-a, se utilizează discuţiile pregătitoare legate de subiectul abordat, în urma cărora 
elevii stabilesc planul cu ajutorul profesorului şi, apoi, dezvoltând fi ecare idee, se conturează 
compunerea, mai întâi oral şi, apoi, în scris;

  la clasa a IV-a, elevii lucrează mai mult independent, în funcţie de abilităţile pe care le au.

b. După modul de expunere folosit (Duţu 2002: 95-96):
 ■ texte narative – abordate încă din clasa a III-a şi considerate destul de uşoare, întrucât elevii se 

orientează după modelele din operele literare; 
 ■ în cazul acestor texte, apar şi unele difi cultăţi determinate de faptul că elevii nu au cunoştinţe de 

teorie literară;
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 ■ texte descriptive – întâlnite la toate clasele, când elevii descriu un obiect/un animal/un personaj etc.; 
  până în clasa a III-a, toate textele descriptive se realizează oral, trecându-se la formularea lor în 

scris începând cu clasa a IV-a;
  aceste tipuri de compuneri au o mare importanţă pentru dezvoltarea exprimării scrise a elevilor, 

care renunţă la formulările stereotipe în favoarea descrierilor cu mijloace de limbaj proprii, fi ind 
capabili să-şi exprime sentimente personale, atitudini, idei etc.

c. În aceeaşi lucrare (Duţu 2002: 96-98), se prezintă şi alte tipuri de texte scrise. O clasifi care în patru 
categorii a compunerilor pe care elevii din ciclul primar le elaborează are la bază metodica desfăşurării orelor 
de formare a capacităţii de exprimare scrisă:

 ■ clasa I – compuneri orale (realizate în scris doar cu ajutorul învăţătorului) pe baza unor materiale de 
sprijin împărţite, la rândul lor, în:

  compuneri pe baza unor picturi, imagini, tablouri, documente video, desene animate, benzi 
desenate;

  compuneri pe baza unor texte cunoscute sau necunoscute;
  compuneri pornind de la proverbe, zicători, ghicitori;
  compuneri având la bază desene personale ale elevilor;
  compuneri pe baza observaţiilor, a impresiilor şi a imaginaţiei elevilor, dar cu ajutorul 

profesorului;
  compuneri prin analogie;
  compuneri cu început/sfârşit dat;
  compuneri cu cuvinte/propoziţii de sprijin;

 ■ clasa a II-a – compuneri libere;
 ■ clasa a III-a – compuneri - corespondenţă şi cu destinaţie specială;
 ■ clasa a IV-a – compuneri gramaticale.

d. Textele scrise uzuale în ciclul primar mai pot fi  clasifi cate şi după alte criterii, precum compunerile 
realizate după alte texte literare:

 ■ planul de idei;
 ■ rezumatul;
 ■ povestirea;
 ■ transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers.

e. După modul de expunere care predomină, există:
 ■ texte scrise narative;
 ■ texte scrise de tip descriere/portret;
 ■ texte scrise dialogate;
 ■ texte scrise complexe, ce includ toate modurile de expunere.

f. În funcţie de stilurile funcţionale, avem texte care aparţin stilului:
 ■ ştiinţifi c – naraţiunea/descrierea ştiinţifi că;
 ■ colocvial de corespondenţă – biletul, cartea poştală ilustrată, scrisoarea, invitaţia;
 ■ publicistic - interviul;
 ■ artistic – compunerile literare creative, libere, pe diferite teme, având ca bază imagini, plan de idei, 

început/sfârşit dat, propria imaginaţie etc.

Exerciţii:
1. Având în vedere experienţa la clasă, care dintre tipurile de texte prezentate mai sus sunt cele mai utile 
pentru elevi? Argumentaţi!
2. Prezentaţi câte o activitate (adaptată oricărei clase a ciclului primar) pentru cinci tipuri de texte scrise 
(la alegere).
3. Propuneţi trei teme pentru o compunere creativă  liberă.
4. Sugeraţi/Inventaţi exerciţii/aplicaţii care să stimuleze interesul elevilor pentru scrierea unui text de 
orice tip. Lucraţi în perechi!

4.4. Tipuri de teme adaptate ciclului primar

La ciclul primar, temele ce pot fi  utilizate în producerea scrisă sunt diverse, însă nivelul de limbă diferă 
de la o clasă la alta. Dacă, în clasa I, se mizează pe texte scrise simple, ce pornesc, în general, de la imagini, 
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începând cu clasa a III-a, elevii sunt capabili să construiască individual texte scrise, numai pe baza cerinţei.
Exemple de teme folosite în activităţile care vizează dezvoltarea competenţei de producere de texte/

mesaje scrise1:
 ■ prezentarea şi descrierea propriei persoane/altor persoane: formule de salut, nume, vârstă, ocupaţie, 

descriere fi zică;
 ■ educaţie: şcoală, materii, descrierea clasei şi a obiectelor din clasă, activităţi în clasă (în timpul 

anumitor ore, în sala de sport, în bibliotecă), ghiozdanul şi rechizitele şcolare, orarul şcolar;
 ■ mediul geografi c: faună (animale sălbatice şi animale domestice), fl oră, timp (ore, zilele săptămânii, 

lunile anului, anotimpurile), locuri (satul şi oraşul);
 ■ copilăria, prietenii şi colegii;
 ■ familia şi membrii ei, activităţile în familie, ocupaţiile părinţilor;
 ■ igienă şi sănătate: părţile corpului;
 ■ îmbrăcămintea, încălţămintea, culorile;
 ■ locuinţa, părţile locuinţei, vesela;
 ■ cumpărături: magazinul universal, magazinul alimentar, piaţa;
 ■ mâncare: legume, fructe, mic dejun, prânz şi cină;
 ■ sărbători: Crăciun, Paşti, aniversări;
 ■ mijloace de transport: maşină, tren, autobuz, avion;
 ■ programul zilei, timpul liber (în parc, la circ, la spectacol, la grădina zoologică);
 ■ în lumea poveştilor;
 ■ vacanţe: mare, munte, excursie, tabără, sporturi practicate vara/iarna.

Se observă că temele sunt aceleaşi pentru toate clasele nivelului primar, însă cerinţele şi aşteptările 
învăţătorului sunt diferite pentru fi ecare clasă în parte. Referitor la conţinut, cele mai multe activităţi de scriere 
din manualele de limba a doua se suprapun cu cele existente în manualele pentru vorbitorii nativi. Acest lucru 
se explică prin faptul că elevii au cunoştinte conceptuale în limba lor maternă, pe care le pot transfera într-o 
altă limbă (Linse 2005: 114-116).

Exerciţii:
1. Temele propuse pentru ciclul primar vi se par potrivite? Argumentaţi!
2. Ce alte teme credeţi că ar fi  utile pentru formarea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă? Discutaţi 
cu colegii!
3. Propuneţi cinci tipuri de activităţi de scriere, bazându-vă pe temele prezentate mai sus. De asemenea, 
prezentaţi şi felul în care i-aţi motiva pe elevi să scrie despre subiectul respectiv.

4.5. Strategii de predare a exprimării scrise

Teme de refl ecţie:
1. Demersul pedagogic utilizat în prezent de către profesori permite elevilor să dobândească competenţa 
de exprimare scrisă?
2. a. Este elevul provenit din rândurile minorităţilor naţionale capabil să scrie/să redacteze, de exemplu, 
o compunere dirijată? 
    b. Când este el pregătit şi cum vă daţi seama?
3. a. Ce faceţi pentru a răspunde nevoilor de exprimare scrisă pe care le au elevii dumneavoastră? 
    b. Cum vă încurajaţi elevii să scrie? 
    c. Care sunt mijloacele prin care îi putem motiva să acorde mai mult timp exprimării scrise?
4. Ce rol aveţi în timpul unor lecţii ce vizează exprimarea scrisă? Descrieţi trei activităţi de producere scrisă 
specifi ce pentru ciclul primar, activităţi care i-au motivat pe elevii dumneavoastră să scrie.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

a. Didactica modelului comunicativ propune strategii de învăţare a scrisului de tip activ, care presupun 
şi sarcini ludice, non-lingvistice şi care satisfac nevoile afective, practice şi personale ale elevilor. Există mai 
multe strategii de predare-învăţare a scrisului (Păuş 2001: 12):

1 Temele au fost propuse pe baza manualelor de limba română pentru minorităţile naţionale (ciclul primar) şi a programei de 
limba română pentru minorităţile naţionale (pentru nivelurile A1 şi A2).
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 ■ situarea scrisului în raport cu celelalte activităţi de învăţare şi 
stabilirea de conţinuturi adecvate;

 ■ stabilirea unui raport între nevoile de scriere ale elevului în limba 
maternă şi în cea nematernă;

 ■ fi xarea de obiective clare, progresive şi proiective;
 ■ producerea unor texte scrise autentice;
 ■ plecarea de la situaţii motivante;
 ■ recurgerea la sarcini ludice în timpul învăţării.

Sunt necesare câteva schimbări la nivelul obiectivelor şi al metodelor 
de predare, toate activităţile efectuate incluzând, în mod obligatoriu, şi o 
secţiune dedicată producerii scrise. „Obiectivul este de a-i învăţa pe elevi 
tehnicile producerii scrise pentru ca, la sfârşitul procesului de învăţare, ei să 
poată fi  capabili să producă texte pentru ei şi pentru alţii, fără a se opri doar la 
stăpânirea instrumentelor metalingvistice” (Gaouaou 2008: 5).

Pentru o scriere reuşită, este nevoie de un impuls interior, care, de 
cele mai multe ori, le lipseşte elevilor. Dacă subiectul propus nu oferă nicio 
motivaţie, atitudinea elevilor este una negativă şi toate rezervele lor de 
creativitate rămân nefolosite. Tocmai din această cauză, învăţătorul trebuie 
să apeleze la cât mai multe metode active, să găsească un subiect atrăgător, să 
le ofere elevilor cât mai multe piste şi să utilizeze o suită de exerciţii pregătite 
şi coordonate cu grijă. Pentru etapa de pregătire a unei activităţi de scriere, 
învăţătorul le poate propune elevilor diverse exerciţii lingvistice, deoarece ei 
trebuie obişnuiţi să construiască fraze bazate pe o simetrie logică şi eufonică 
(Roman 1994: 176-177).

Pentru ca elevii să scrie bine, ei trebuie să aibă ceva de spus, iar, în această 
situaţie, învăţătorul este cel care care le oferă sugestii, îi învaţă să observe, să 
construiască fraze, să le organizeze şi să-şi sporească imaginaţia prin diferite mijloace. Există elevi care deţin 
un anumit stil atunci când scriu, au un vocabular bogat, sunt creativi, au nenumărate idei, dar există şi elevi 
pentru care e o corvoadă să dea formă unei idei (pentru eliminarea acestor lacune – vocabular sărac, lipsă de 
imaginaţie, profesorul poate recomanda lecturi suplimentare) (Roman 1994: 175-177).

Elevii au nevoie de unele strategii specifi ce, care să le asigure o bună înţelegere a mesajului transmis, ei 
fi ind datori să includă toată informaţia importantă şi să găsească soluţii de exprimare pentru a evita erorile de 
interpretare din partea destinatarului (Manolache 2003: 114).

b. Creativitatea: baza unei exprimări scrise autentice?
Şcoala are rolul de a-i ajuta pe elevi să-şi descopere potenţialul, 

iar învăţătorii trebuie să încurajeze autoexprimarea, făcându-se, uneori, 
disponibili şi în afara orelor (Băban 2001: 185). Torrance (1965) prezintă unele 
sugestii, care, luate în seamă, ar facilita creativitatea în activităţile de scriere:

 ■ recompensarea comportamentului creativ;
 ■ neimpunerea propriilor soluţii elevilor;
 ■ provocarea elevilor cu idei neobişnuite;
 ■ oferirea de evaluări deschise, de subiecte controversate, care să incite 

la problematizări;
 ■ încurajarea elevilor să-şi noteze ideile proprii în jurnale, caiete de 

notiţe etc.

c. Metode de stimulare a scrierii creative
Creativitatea stă la baza tuturor activităţilor de scriere realizate în clasă sau acasă, motiv pentru care 

s-au creat o serie de metode (Băban 2001: 188-190) prin care se stimulează comportamentul creativ al elevilor:
 ■ Brainstorming: se porneşte de la două principii de bază: orice elev este capabil să producă idei şi 

cantitatea dezvoltă calitatea; aici se impun câteva exigenţe: eliminarea criticilor exagerate, încurajarea 
manifestării libere a imaginaţiei, stimularea a cât mai multe idei, preluarea şi dezvoltarea ideilor emise 
de colegi;
Exemplu: Cum tratăm o persoană care ne jigneşte/ne ignoră?

 ■ Brainstorming cu schimbări de roluri: profesorul intervine pentru a facilita căutarea unor idei prin 
atribuirea de roluri specifi ce elevilor;
Exemplu: Cum este percepută disciplina limba română ca limbă nematernă din mai multe puncte de vedere (al 

profesorului/al părinţilor/al şcolii/al colegilor)?
 ■ Sinectica (= metoda analogiilor) presupune mai mulţi paşi: profesorul prezintă tema, elevii 

Teme de refl ecţie:
1. Propuneţi câteva 
activităţi ce vizează 
exprimarea scrisă la 
ciclul primar.
2. Ce tipuri de exerciţii 
pregătitoare aţi alege 
pentru a facilita 
activităţile de scriere 
propuse?
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Temă de refl ecţie:
Credeţi că sistemul 
educativ autohton inhibă 
frecvent activităţile 
creatoare ale elevilor 
prin cultivarea unui 
comportament stereotip? 
Argumentaţi!
............................................
............................................
............................................
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reformulează, în cuvintele lor, sarcina pe care o au de îndeplinit, încearcă să rezolve problema şi, în 
fi nal, scriu efectiv despre subiectul abordat;
Exemplu de activitate: clasa reprezintă un Sistem solar, în care fi ecare elev se identifi că cu o parte a acestui 

sistem (o planetă, un spaţiu imponderabil, o rază de lumină sau un meteor); bazându-se pe propria imaginaţie, elevii vor 
descrie sentimentele, percepţiile şi gândurile pe care le au.

 ■ Philips 6-6: elevii sunt împărţiţi în grupuri, fi ecare grup având un moderator şi o problemă ce trebuie 
rezolvată (ce facem când suntem trişti/dacă luăm o notă mică); dezbaterea durează câteva minute, sunt 
notate ideile, moderatorul prezintă soluţiile găsite (se dezvoltă exprimarea scrisă, dar şi cea orală); 

 ■ Metoda Frisco: are la bază un brainstorming regizat, adică fi ecare elev are un rol care este corespunzător 
unui aspect al personalităţii sale (pe probleme de discipline în şcoală, rolurile pot fi : rigid, tolerant, 
pesimist, optimist etc.);

 ■ Metoda 635 (= brainwriting): se formează grupuri de şase elevi, fi ecare elev din grup notează câte trei 
soluţii pentru problema propusă, în cinci minute, foaia este transmisă mai departe în sensul acelor de 
ceasornic, iar toate cele şase foi trec pe la fi ecare participant al grupului, fi ecare notând 18 idei.

 ■ Exemplu: construirea colectivă a unei poveşti: fi ecare elev va scrie pe o foaie trei propoziţii, reprezentând 
începutul poveştii; foaia este transmisă următorului elev, care va completa povestea cu încă trei propoziţii, astfel 
continuându-se naraţiunea; la sfârşit, vor rezulta şase relatări, care, în fi nal, vor fi  citite;

 ■ Exerciţii de rescriere a unui mesaj, a unei povestiri în diferite forme, pentru care se pot imagina fi naluri 
diferite;

 ■ Exerciţii de scriere pornind de la unele imagini sau scheme.

Exerciţii:
1. În grup, discutaţi ce tip de lectură consideraţi că este potrivit clasei I, iar, apoi, clasei a II-a.
2. Care dintre metodele prezentate vi se par cele mai interesante, cele mai avantajoase pentru elevi, dar şi 
cele mai utile pentru obţinerea unei bune abilităţi de scriere? Argumentaţi şi discutaţi cu colegii.
3. Ce suporturi folosiţi pentru stimularea comportamentului creativ? Consideraţi că acestea sunt importante 
pentru reuşita unor producţii scrise?
4. Cunoaşteţi şi aplicaţi la clasă şi alte metode? Lucraţi în perechi!

O strategie importantă, ce se cuvine să fi e mereu în atenţia învăţătorilor, o constituie „crearea de motive 
puternice - stimulatoare pentru elevi - care să le menţină treze interesul şi dorinţa de a scrie în limba română” 
(Morărescu 1976: 24).

IDEI DE LUAT ACASĂ

  În formarea competenţei de exprimare scrisă, învăţătorul va alege întotdeauna tipuri de texte 
utile în situaţii reale de comunicare.

  Scrierea nu presupune doar bagaj lingvistic, ci şi strategii de producere de texte, refl ecţie, 
selectare, planifi care.

  Raportată la exprimarea orală, exprimarea scrisă cunoaşte o serie de avantaje, dar şi câteva 
limite.

  În dezvoltarea competenţei de exprimare scrisă, accentul trebuie să cadă, în special, pe 
creativitate, autenticitate, originalitate şi, doar apoi, se ia în calcul corectitudinea gramaticală.

  Înainte de a scrie, elevii trebuie să-şi clarifi ce chestiunile legate de emiţător, mesaj, receptor şi 
de scopul scrierii.

  Pentru producerea unui text scris, trebuie urmate câteva etape: pregătirea, scrierea, revizuirea, 
editarea (scrierea ca proces) şi prezentarea orală (scrierea ca produs).

  Ciclului primar îi sunt caracteristice o serie de tipuri de texte scrise şi de teme abordate, în 
raport cu nivelul de limbă al elevilor.
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TEST

 ■ Oferiţi o defi niţie proprie a capacităţii de exprimare scrisă.
 ■ Care sunt caracteristicile exprimării scrise? Precizaţi trei avantaje şi trei dezavantaje ale acesteia.
 ■ Care sunt diferenţele dintre abordarea clasică a scrierii şi cea/cele modernă/e?
 ■ Numiţi câteva principii care stau la baza formării abilităţii de exprimare scrisă la ciclul primar.
 ■ Precizaţi importanţa, scopul şi locul activităţilor de scriere în procesul predării-învăţării.
 ■ Care sunt etapele de elaborare ale unui text scris şi ce caracteristici cunoaşte fi ecare etapă?
 ■ Daţi exemple de tipuri de texte specifi ce ciclului primar, dar şi de teme ce se abordează prin 

scriere.
 ■ Propuneţi patru tipuri de activităţi de scriere creativă pentru fi ecare clasă a ciclului primar.
 ■ La ce tipuri de strategii trebuie să recurgă profesorii pentru stimularea scrisului şi pentru 

dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă?
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5. Strategii de predare a 
competenţei lingvistice (lexic, 

fonologie, morfologie şi sintaxă) - 
Gramatică şi vocabular

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să utilizaţi principalele strategii de predare a fonologiei, a 
lexicului şi a gramaticii;

 ■ să aplicaţi metode specifi ce în predarea fonologiei, lexicului, 
morfologiei şi sintaxei;

 ■ să alegeţi elementele lexicale şi fenomenele gramaticale în funcţie 
de grupa de vârstă;

 ■ să identifi caţi şi să folosiţi cele mai efi ciente exerciţii de fi xare a 
elementelor de lexic, fonetică şi gramatică. 
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5.1. Despre competenţa lingvistică

Temă de refl ecţie:
Încercaţi să defi niţi următoarele concepte şi să oferiţi câte trei caracteristici ale fi ecărui concept: competenţă 
lexicală, fonologică şi gramaticală. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Competenţa lingvistică este defi nită, în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi: predare, învăţare, 
evaluare (CECR), drept competenţa care îi permite unei persoane să acţioneze, utilizând, cu precădere, 
mijloacele lingvistice. Aceasta, la rândul său, este compusă din alte sub-competenţe: lexicală, gramaticală, 
fonologică, semantică şi ortografi că. Cultivarea acestora duce la o mai bună dezvoltare a competenţelor de 
comunicare (de înţelegere a unui text audiat sau scris, de producere scrisă sau orală), faţă de care competenţa  
lingvistică nu trebuie şi nici nu poate fi  privită independent. Ea reprezintă „liantul” dintre acestea, elementele 
sale contribuind la dezvoltarea tuturor competenţelor, prin oferirea „instrumentelor” necesare comunicării, 
înţelegerii şi producerii de mesaj scris sau oral.

Exerciţii:
1. Ce tipuri de activităţi propuneţi la clasă în vederea îmbogăţirii vocabularului, în momentul dezvoltării 
celorlalte competenţe (de înţelegere a unui text audiat sau scris, de producere scrisă sau orală)? Daţi 
exemple pentru toate aceste patru competenţe. Lucraţi împreună cu alţi doi colegi! 
2. În predarea cărei competenţe puteţi integra mai bine exerciţiile propuse pentru predarea lexicului şi a 
gramaticii?

5.2. Despre competenţa lexicală

Dezvoltarea vocabularului unei limbi a devenit un aspect tot mai important, care nu mai poate fi  privit 
în afara dezvoltării celorlalte competenţe. Predarea sa trebuie să fi e în concordanţă cu categoria de vârstă 
căreia i se adresează şi să satisfacă nevoile comunicative ale grupului ţintă. 

Exerciţiu:
Cât timp acordaţi predării vocabularului în cadrul orelor de limba şi literatura română, la clasele de 
minorităţi? 
Discutaţi în grupuri de 3-4 persoane şi descoperiţi dacă răspunsurile dumneavoastră coincid sau sunt 
asemănătoare. Care credeţi că e proporţia corectă în comparaţie cu timpul alocat predării celorlalte 
competenţe? Prezentaţi colegilor concluziile! 

Din punct de vedere terminologic, competenţa lexicală poate fi  defi nită drept capacitatea de a folosi 
vocabularul unei limbi, care se compune din elemente lexicale şi din elemente gramaticale, dar şi capacitatea 
de a le utiliza în comunicare (după CECR). La acest nivel, interesează, în primul rând, lărgirea vocabularului 
elevilor, achiziţia cantitativă de cuvinte, în defavoarea celei calitative, întrucât, la ciclul primar, elevul are 
nevoie de un volum destul de mare de cuvinte pentru a se putea exprima la orele de limba şi literatura română, 
dar şi pentru a avansa în procesul didactic. Stăpânirea lexicului, la nivelul sensului de bază al cuvintelor, 
intervine într-o a doua etapă. Redăm, mai jos, grilele de apreciere pentru volumul vocabularului şi pentru 
capacitatea de utilizare a lui. Este de reţinut faptul că, la sfârşitul clasei a doua, elevii ar trebui să ajungă cel 
puţin la fi nalul nivelului A1. 

NIVELUL/
CLASA

VOLUMUL VOCABULARULUI STĂPÂNIREA VOCABULARULUI

A1
Clasa I
şi a II-a

Posedă un repertoriu elementar de cuvinte 
izolate şi de expresii referitoare la situaţii 
concrete, specifi ce.

-
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A2
Clasa a III-a 
şi a IV-a

Stăpâneşte un vocabular sufi cient pentru 
a purta negocieri, în situaţii cotidiene, 
asupra unor subiecte familiare. Posedă 
un vocabular sufi cient pentru a satisface 
nevoile comunicative elementare. Posedă 
un vocabular sufi cient pentru a satisface 
nevoile primordiale.

Posedă un repertoriu restrâns, având 
legătură cu nevoi cotidiene concrete.

Exerciţii:
1. Reveniţi la defi niţia dată de dumneavoastră competenţei lexicale. Se suprapune peste aceea a Cadrului 
European Comun de Referinţă? Ce diferenţe apar? De ce aţi considerat necesare observaţiile făcute (cele care 
nu apar în defi niţia din CECR, acolo unde este cazul)?
2. Credeţi că aceste grile de apreciere pentru volumul şi stăpânirea vocabularului ar putea constitui un 
instrument de „ghidare” în momentul predării vocabularului elevilor? De ce?

În continuare, vom identifi ca elementele de vocabular care ar trebui predate la ciclul primar şi 
modalităţile adecvate prin care acestea pot fi  transmise elevilor. 

5.2.1. Selectarea lexicului

Pentru utilizarea efi cientă a limbii române în activităţile de învăţare, la grupa de vârstă 6-11 ani, este 
necesară stăpânirea unui vocabular minimal2. În acest moment, se recomandă ca, în procesul de asimilare 
a vocabularului limbii române, accentul să cadă pe cuvintele care aparţin vocabularului fundamental, fi ind 
utilizate în situaţiile zilnice. În plus, strategiile de descoperire a sensului, pe care elevii şi le însuşesc la clasă, îi 
pot ajuta şi în afara acesteia. Iată motivul pentru care, pe parcursul activităţilor de dezvoltare a vocabularului, 
învăţătorul care predă minorităţilor limba română ar trebui să le formeze elevilor o serie de strategii prin care 
aceştia pot să descopere sensurile cuvintelor, pe parcursul dezvoltării celorlalte competenţe.

Exerciţii:
1. Amintiţi-vă de momentul în care aţi învăţat prima limbă străină/nematernă şi încercaţi să le spuneţi 
colegilor cum aţi învăţat lexicul necesar, în primii ani. Aţi fost învăţaţi sau aţi folosit dumneavoastră, 
independent de profesor, anumite strategii de descoperire a sensului?
2. Spuneţi care este prima strategie pe care încercaţi să le-o arătaţi elevilor în vederea descoperirii sensurilor 
unor noi cuvinte. Lucraţi în perechi!

5.2.1.1. Principii de selecţie a lexicului la grupa de vârstă 6-11 ani
În cadrul activităţilor care au drept scop dezvoltarea vocabularului elevilor, ar fi  recomandat ca 

învăţătorul să se ghideze după următoarele principii de selectare a cuvintelor:
1. Frecvenţa se referă la numărul de utilizări ale cuvintelor în comunicare. În acest sens, învăţătorului îi 

vor fi  de folos dicţionarele de frecvenţă, care dispun de clasifi cări ale cuvintelor.
2. Necesitatea şi utilitatea cuvântului sunt alte aspecte ce trebuie luate în considerare în momentul 

selectării lexicului predat la ciclul primar. Vorbim, aici, despre lexicul minimal, pe care un elev trebuie să 
şi-l însuşească pentru a putea lua parte activ la o situaţie de comunicare, dar şi despre cuvintele incluse în 
instrucţiunile sau cerinţele activităţilor. 

3. Capacitatea combinatorie se referă la posibilitatea cuvântului de a se combina cu alte cuvinte, în 
cadrul enunţului. În general, se recomandă selectarea acelor cuvinte care se pot combina cu un număr mare 
de termeni. 

4. Puterea derivaţională reprezintă capacitatea cuvântului de a constitui o  bază pentru formarea altor 
cuvinte. Învăţătorul va alege, şi în acest caz, mai ales acele cuvinte de la care se pot forma cât mai multe cuvinte 
noi.

5. Valoarea semantică decide selectarea acelor noţiuni care trimit la realitatea imediată, care exprimă 
obiecte sau fenomene întâlnite foarte des în activitatea de zi cu zi a cursantului. Acestea sunt cuprinse în 
următoarele grupuri tematice: omul, familia, şcoala, timpul liber, sănătatea, natura, casa, oraşul, satul, 
societatea, statul, conştiinţa (conţinuturile menţionate de programele şcolare pentru clasele I-IV) ş.a.

6. Factorul cultural este important în cazul predării limbii române cursanţilor de altă naţionalitate, 
întrucât aceştia ar trebui să se familiarizeze cu elementele socio-culturale caracteristice unui anumit grup 
cultural. Necunoaşterea „zonelor” de disconfort poate conduce la neînţelegeri în cadrul relaţiei profesor-elev, 

2 Pentru o inventariere a cuvintelor care compun acest vocabular minimal, a se vedea: Costăchescu, Adriana, Iliescu, Maria, 1995, 
Vocabularul minimal al limbii române curente. Cu indicaţii gramaticale complete, Bucureşti, Editura Demiurg.
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dar şi în cea a elevului cu colegii săi. 

Teme de refl ecţie:
1. În activitatea dumneavoastră didactică, în cadrul lecţiilor dedicate vocabularului, aţi întâlnit bariere 
culturale care au condus la neînţelegeri? Care au fost acestea? Cum le-aţi soluţionat? 
2. Care credeţi că este criteriul principal după care ar trebui să se facă selecţia cuvintelor predate la ciclul 
primar?
3. Utilizaţi astfel de criterii în predarea lexicului sau vă ghidaţi după vocabularul selectat de manual? Care 
ar fi  avantajele şi dezavantajele optării pentru manual/o nouă selecţie a cuvintelor?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

5.2.1.2. Câte cuvinte ar trebui predate pe lecţie?
Un aspect foarte important în predarea lexicului îl constituie gradarea numărului de cuvinte predate 

într-o lecţie. În privinţa numărului optim de cuvinte predate, părerile specialiştilor sunt cât se poate de diferite. 
Reţinem doar câteva dintre aceste opinii. Astfel, potrivit lui Willis, numărul de cuvinte pe care le poate învăţa 
un copil este de 2-8 cuvinte pe zi, iar, după David Beglar, 5-7, în vreme ce Ruth Gairns şi Stuart Redman 
recomandă un număr de 8-10 cuvinte pe oră. Bineînţeles, aceste intervale sunt doar statistice, totul depinzând 
de copil şi de capacitatea sa de a manipula cuvintele, putându-se ajunge chiar la maximum 20-25 de cuvinte 
pe zi. Există studii care arată că, în cazul copiilor care învaţă o limbă străină sau o limbă nematernă, un număr 
de aproximativ 500 de cuvinte pe an, în condiţii optime de învăţare, reprezintă o ţintă cât se poate de obiectivă 
(Cameron 2005: 75). Pe de altă parte, Ruth Gairns şi Stuart Redman, în Working with words, susţin că se poate 
ajunge la un număr mult mai „optimist” de 1000 de cuvinte.

Exerciţiu:
Consideraţi că şi elevii dumneavoastră sunt în aceeaşi situaţie? Care credeţi că este numărul optim de 
cuvinte care ar trebui predate? Lucraţi în perechi şi apoi prezentaţi concluziile colegilor!

5.2.1.3. Ce presupune achiziţia/cunoaşterea unui cuvânt?
Învăţătorul trebuie să aibă în vedere mereu faptul că învăţarea vocabularului nou nu trebuie separată 

de celelalte patru competenţe: ascultarea, citirea, vorbirea şi scrierea; nu este indicat ca elevilor să li se dea 
liste interminabile de cuvinte pe care să le memoreze. Un alt aspect important este reprezentat de procesul de 
activare a vocabularului, adică trecerea cuvintelor şi a expresiilor noi în vocabularul activ al elevilor. 

Achiziţia unui cuvânt presupune achiziţia formei 
şi, de-abia apoi, a sensului. De aceea, a cunoaşte un 
cuvânt înseamnă a-i cunoaşte forma, sensul şi contextele 
în care apare. În acest sens, Nation susţine că un cuvânt 
trebuie întâlnit de cel puţin 5-6 ori înainte de a fi  
învăţat. În vederea atingerii acestor obiective, învăţătorul care predă la ciclul primar trebuie să aibă în vedere 
faptul că, în activitatea de predare şi de fi xare a vocabularului, e recomandat să îi arate elevului că e posibil 
să întâlnească noi cuvinte la fi ecare pas, el trebuind doar să dispună de strategiile prin care să fi e capabil să le 
descopere sensul în context.

Caroline T. Linse insistă asupra faptului că învăţătorul nu are voie să uite că, deşi la această vârstă 
copiii învaţă mai uşor substantivele (ele putând fi  exemplifi cate cu elemente din realitatea imediată), o limbă 
nu e alcătuită doar din acestea. De aceea, pe lângă substantive, un loc însemnat trebuie să-l ocupe şi predarea 
verbelor, a adjectivelor, a adverbelor şi a elementelor de relaţie (Linse 2005: 121). Tot în scopul îmbogăţirii 
vocabularului elevilor, învăţătorul va introduce şi lecţii tematice, pe următoarele subiecte: omul, familia, 
şcoala, timpul liber, sănătatea, natura, casa, oraşul, satul, societatea, statul, conştiinţa, culorile, numerele, 
zilele săptămânii ş.a. Şi, pentru ca acest lucru să se realizeze, cuvintele trebuie să intre în vocabularul activ al 
elevului. 

Înainte de a oferi elevilor forma scrisă a cuvântului, e indicat ca învăţătorul să parcurgă următoarele 
etape: 

 ■ să rostească, mai întâi, cuvântul izolat;
 ■ să-l repete în cor, împreună cu elevii; 
 ■ să le ceară copiilor să-l rostească individual;
 ■ să rostească noul cuvânt în diferite contexte, în vederea identifi cării formei sale sonore;
 ■ să le ceară elevilor să alcătuiască propoziţii cu cuvântul nou. 

Reţineţi:
Nation susţine că un cuvânt trebuie întâlnit de 
cel puţin 5-6 ori înainte de a fi  învăţat.
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Cuvintele noi vor fi  descoperite prin intermediul textelor, 
poveştilor, cântecelor. Activitatea de repovestire a textului, de 
exemplu, presupune atât înţelegerea sensului unor cuvinte, cât şi 
reformularea ideilor, ocazie cu care elevul îşi activează sau exersează 
elemente lexicale diferite. 

Este recomandat ca introducerea cuvintelor noi să aibă loc 
înaintea unei activităţi noi, pentru ca elevii să profi te de două ori de 
pe urma unui astfel de exerciţiu. În primul rând, se va atinge mai uşor 
obiectivul activităţii, iar elevii vor încerca să utilizeze cuvintele noi 
în discuţii. Caroline T. Linse recomandă, la această grupă de vârstă, 
alegerea unui cuvânt al zilei, care poate fi  stabilit dinainte sau poate fi  
ales împreună cu elevii. Acesta va fi  folosit în verifi carea prezenţei, 
de exemplu: în loc să spună prezent, elevii vor spune cuvântul zilei. 
Pot fi  găsite diverse momente în care acest cuvânt să fi e rostit. O altă 
metodă interesantă şi agreată de elevi este metoda pălăria cu cuvinte, ca mijloc de învăţare şi fi xare a cuvintelor. 
Învăţătorul va pune într-o pălărie bileţele cu diferite cuvinte, fi ecare elev va lua câte un bileţel şi va încerca, 
până la fi nalul orei, să folosească termenul extras într-un enunţ. Dacă va reuşi, bileţelul pe care este scris 
cuvântul va fi  scos din pălărie. Acelaşi lucru se va întâmpla în fi ecare zi, până vor fi  scoase toate cuvintele din 
pălărie.

Exerciţii:
1. Sunteţi de acord cu afi rmaţia lui Nation privind numărul de ocurenţe ale unui cuvânt necesare pentru 
însuşirea acestuia? 
2. În predare, urmaţi etapele expuse anterior? Ce alte modalităţi de exemplifi care a formei sonore şi vizuale 
a cuvântului folosiţi la clasă?
3. Vi se pare efi cient exerciţiul propus de Linse?  L-aţi folosi la clasă? Sugeraţi alte activităţi de introducere 
şi de fi xare a lexicului. Lucraţi în grupuri de 3-4 persoane!

5.2.2. Modalităţi de dezvoltare/predare a vocabularului

Vom expune, mai jos, două teorii complementare referitoare la mijloacele prin care se dezvoltă 
vocabularul: una îi aparţine lui Caroline T. Linse şi cea de-a doua, lui David Beglar. 

Caroline T. Linse relevă două modalităţi de dezvoltare a vocabularului, care ar trebui îmbinate 
permanent la clasă, atât în perioada orală (clasa I şi a II-a), cât şi în cea scrisă (clasele a III–a şi a IV-a):

1. Abordarea formală, prin instruire directă, are loc atunci când elevul învaţă sensul cuvântului, dar şi 
modalităţile prin care acesta poate fi  ,,descoperit”. Un exemplu, în acest sens, îl constituie introducerea unui 
exerciţiu lexical înaintea unei activităţi de citire sau de ascultare, prin care vor fi  anticipate cuvintele ce pot 
ridica probleme în înţelegerea textului. 

2. Abordarea informală, una de tipul „apropo” (by the way approach), constă în oferirea unor strategii 
prin care elevul este condus spre descoperirea  sensului unui cuvânt (de cele mai multe ori, prin analogii). 

În predare, este indicată folosirea ambelor metode, pentru a oferi cât mai multe ocazii pentru utilizarea 
cuvântului şi efectuarea unor operaţii logice.

Cea de-a doua teorie privind modalităţile de dezvoltare a vocabularului îi aparţine lui David Beglar, 
potrivit căruia există trei posibilităţi de învăţare a vocabularului nou: accidental (incidental learning), explicit 
(explicit learning) şi urmărind strategii independente, individuale. 

1. Învăţarea accidentală se face prin citire şi ascultare. Ea necesită mai multe expuneri la un cuvânt, 
pentru a-i putea descoperi sensul din context, şi funcţionează foarte bine în cazul copiilor. 

2. Învăţarea explicită (care este şi cea mai importantă în cazul acestei grupe de vârstă) presupune 
selectarea cuvintelor ce urmează să fi e asimilate de elevi, defi nirea lor şi introducerea acestora în noi contexte. 
În acest caz, se vor alege cuvinte diferite ca formă şi ca sens, pentru a evita confuziile. 

3. Strategiile individuale de învăţare a lexicului urmăresc descoperirea sensului din context, dar şi 
folosirea dicţionarului drept ghid al elevului. După D. Beglar, copiii ar trebui să cunoască 19 cuvinte din 20 
pentru a putea ghici sensul, deoarece, la această vârstă, ei nu sunt capabili să efectueze operaţii complexe. 

În demersul de descoperire a sensului, David Beglar propune următorii paşi:
1. determinarea părţii de vorbire;
2. descoperirea contextului imediat şi reformularea enunţului;
3. identifi carea contextului mai larg şi, din nou, reformularea frazei;
4. ghicirea sensului;
5. verifi carea, căutarea cuvântului în dicţionar.
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Exerciţii:
1. Care dintre cele două teorii expuse anterior vi se pare că este mai potrivită? De ce?
2. Având în vedere parcursul propus de D. Beglar, formaţi două grupuri şi dezbateţi utilizarea şi utilitatea 
acestor „paşi” în învăţarea lexicului. 

5.2.3. Predarea lexicului

În cadrul lecţiilor de introducere a lexicului nou la ciclul primar, învăţătorul trebuie să creeze situaţii din 
care pot fi  extrase cuvinte noi (de pildă, un text, o informaţie audiată sau un cuvânt „auzit” întâmplător). Următorul 
pas în demersul didactic este identifi carea unei imagini vizuale a cuvântului sau a uneia auditive (sau ambele), care 
îi va fi  de mare folos elevului în procesul de memorare a cuvântului nou. Urmează însuşirea sensului, unde 
gestica şi mimica constituie nu numai elemente de întărire a sensului, ci şi mijloace de comunicare a acestuia. 
Pentru înţelegerea sensului, se pot folosi imagini. Marele avantaj al acestora este faptul că îi permit elevului 
„să vizualizeze” sensul, în cazul cuvintelor care denumesc obiecte ce pot fi  reprezentate în plan senzorial. Se 
stabileşte, apoi, o conexiune între forma şi sensul unui cuvânt şi, în fi nal, elevul va fi  capabil să-l folosească în 
structuri noi.

1. surse ale 
unor noi 
cuvinte

2. identifi carea  
unei imagini 

vizuale a 
cuvântului 
sau a uneia 

auditive (sau 
ambele)

3. însuşirea 
sensului

4. conexiunea 
formă - 
conţinut

5. folosirea 
cuvântului în 
structuri noi

Figura 1 - Traseul didactic
Metodele prin care sensul unui cuvânt nou poate fi  introdus la grupa de vârstă 6-11 ani se împart în 

două categorii: 
1. Sensul este introdus prin exemplifi care:

 ■ folosirea unui obiect;
 ■ folosirea fi gurinelor;
 ■ gestică;
 ■ mimică;
 ■ fotografi i;
 ■ desene;
 ■ imagini;
 ■ imagini în mişcare.

2. Sensul este introdus prin explicaţii verbale:
 ■ oferirea defi niţiei cuvântului cu ajutorul cuvintelor deja cunoscute de elev (doar în momentul în care 

sensul cuvântului nu poate fi  dedus din context şi nici nu poate fi  ilustrat prin imagini sau alte obiecte);
 ■ perifraza - prin reformulare, sensul este şi mai clar evidenţiat;
 ■ antonimele reprezintă o modalitate efi cientă de ilustrare a sensului unui cuvânt, în condiţiile în care 

un termen al perechii antonimice îi este cunoscut elevului;
 ■ sinonimele sunt şi ele de un real ajutor în procesul de însuşire a elementelor noi de vocabular, însă, la 
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ciclul primar, trebuie folosite perechi sinonimice simple şi totale;
 ■ traducerea este nerecomandată, ea putând fi  utilizată doar ca ultim mijloc, în cazul în care toate 

celelalte au fost epuizate.

Exerciţii:
1. Consideraţi că etapele unui demers didactic de predare a lexicului, expuse în prima parte a acestui 
subcapitol, sunt necesare? Ar putea fi  exclusă vreuna? Aţi adăuga şi alţi paşi?
2. Care a fost metoda de introducere a sensului care v-a oferit cele mai mari satisfacţii atunci când aţi 
folosit-o? De ce credeţi că s-a întâmplat acest lucru? 
3. Afl aţi care sunt metodele preferate de colegii dumneavoastră. Decideţi care metodă prezintă un procent 
scăzut de efi cienţă. Dezbateţi cu colegii!

5.2.3.1. Exerciţii de fi xare a vocabularului

Exerciţiile de fi xare a lexicului constituie o parte extrem de importantă a activităţii de predare-învăţare, 
deoarece favorizează repetarea unui lexic însuşit anterior şi extinderea lui prin însuşirea unor cuvinte noi. 
Prezentăm, mai jos, câteva dintre cele mai reprezentative exerciţii de fi xare a vocabularului:

1. Cea mai efi cientă metodă de fi xare a cuvintelor noi este considerată, în literatura de specialitate, 
„personalizarea”, adică trimiterea la viaţa personală a elevului. 

2. Chiar de la această vârstă, elevii ar trebui să fi e familiarizaţi cu dicţionarele, în special cu cele ilustrate, 
care prezintă uneori şi tematic cuvintele. Acestea constituie o bună metodă de fi xare a vocabularului şi, în 
plus, elevii învaţă să utilizeze descoperirea sensului din context. 

3. Caietele de cuvinte noi (vechile vocabulare) ar trebui folosite ca instrumente de învăţare şi fi xare a 
lexicului. La acest nivel, e indicat ca ele să se apropie mai mult de dicţionarele ilustrate, elevii având libertatea 
de a-şi face propriile lor desene în dreptul cuvântului. 

4. La fel de importante  în fi xarea cuvintelor sunt discuţiile şi dezbaterile, introduse încă din clasa I, dar 
şi colajul, povestirea după imagini, povestirea pornind de la o întrebare (de exemplu, Ce pui în coşul de picnic?), 
organizarea tematică a cuvintelor deja cunoscute (drill – învăţătorul numeşte o sferă lexicală, iar elevii dau 
exemple) etc.

5. Nu în ultimul rând, jocul lingvistic poate fi  folosit ca mijloc de dezvoltare, dar, mai ales, de fi xare, a 
lexicului, întrucât, la această vârstă, elevul are nevoie de o atmosferă care-i dă senzaţia de siguranţă şi îi oferă 
conştiinţa propriei valori (Siek-Piskozub 1997: 12). Acesta prezintă câteva avantaje majore: dezvoltarea, în 
paralel, a spiritului de observaţie al elevului, dar şi stimularea imaginaţiei. În acest fel, elevilor li se formează 
diferite principii şi valori (de exemplu, dorinţa de a se evidenţia şi de a câştiga, spiritul de fair-play etc.) 
Evident, dacă jocul nu este ales corect, există riscul neobţinerii rezultatului dorit. Jocul didactic este defi nit 
de Gibbs ca o activitate efectuată de participanţi sau concurenţi, care se străduiesc să-şi realizeze scopurile, 
în limitele unor reguli. El aparţine grupei de metode de problematizare în procesul de instruire, având ca 
scop obişnuirea cu sistemul limbii şi achiziţia unui număr cât 
mai mare de cuvinte. Proporţia jocurilor este determinată 
de vârsta participanţilor, iar, la ciclul primar, trebuie 
exploatată predispoziţia înnăscută a copiilor pentru 
învăţarea limbii. Este ştiut faptul că, în cazul copiilor, 
predarea necesită tehnici speciale, adaptate nevoilor elevilor, iar copiii din această grupă de vârstă învaţă 
jucându-se (Lado 1964: 57). Ei sunt în stare să imite foarte bine sunetele unei limbi străine (capacitate care 
trebuie exploatată la maximum în clasa I, când totul e bazat pe exprimare orală). Din păcate, ei uită foarte uşor, 
deoarece încă nu au dezvoltate abilităţile de analiză şi de codifi care a mesajului. Din acest motiv, este necesară 
utilizarea unor metode diferite de fi xare şi exploatare a cunoştinţelor dobândite. Rolul jocurilor lexicale este 
acela de a evita uitarea elementelor predate, consolidându-se, totodată, şi ortografi a.

Exerciţii:
1. Daţi exemple de alte activtăţi de fi xare a vocabularului pe care le folosiţi la clasă.
2. Formaţi două grupuri! Alegeţi un tip de exerciţiu vechi de fi xare a vocabularului (de exemplu, repetarea 
cuvântului/traducerea) şi unul modern. O echipă va susţine efi cienţa metodei tradiţionale, iar cealaltă, 
viabilitatea metodei moderne. Formatorul va juca rolul de moderator.  
3. Propuneţi trei tipuri de activităţi prin care doriţi să fi xaţi lexicul pe tema vremea. Notaţi cele trei activităţi 
şi prezentaţi-le colegilor. Descoperiţi şi alte metode!
4. Consideraţi jocul didactic ca fi ind un bun mijloc de achiziţie a vocabularului?
5. Folosiţi jocuri la clasă? Care?
6. Care sunt jocurile preferate ale elevilor dumneavoastră? 

Reţineţi:
Jocul didactic are scopul de a obişnui elevul cu 
sistemul limbii.
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5.3. Despre competenţa fonologică

Competenţa fonologică reprezintă un segment foarte important al competenţei lingvistice, putând fi  
considerată primul fi lon al acesteia. Ea presupune „capacitatea de a percepe şi a produce unităţile sonore ale 
limbii, de a cunoaşte trăsăturile fonetice care disting fonemele, compoziţia fonetică a cuvintelor şi prozodia 
sau fonetica frazei” (CECR 2003: 96).

CECR propune o grilă privind evaluarea gradului de stăpânire a sistemului fonologic (CECR 2003: 97). 
Considerăm că aceasta reprezintă un real ajutor în activitatea învăţătorului, întrucât îi poate semnala nivelul 
la care se afl ă elevul la un moment dat, dar şi cunoştinţele pe care trebuie să şi le însuşească pentru a atinge 
nivelul dorit de limbă (reproducem grilele pentru nivelurile A1 şi A2). 

NIVELUL/
CLASA

STĂPÂNIREA  SISTEMULUI  FONOLOGIC

A1
Clasa I
şi a II-a

Vorbitorul este capabil să pronunţe un repertoriu foarte limitat de expresii şi cuvinte 
memorate. El poate fi înţeles, cu un anumit efort, de către un vorbitor nativ obişnuit cu 
locutorii grupului lingvistic din care provine.

A2
Clasa a III-a 
şi a IV-a

Pronunţarea este, în general, destul de clară pentru a fi înţeleasă, în pofida unui accent 
străin. Interlocutorul va trebui să solicite, uneori, repetarea a ceea ce a rostit vorbitorul.

Exerciţii:
1. Analizaţi împreună cu colegii dumneavoastră grila privind stăpânirea sistemului fonologic. Credeţi că 
aceasta poate reprezenta un instrument de ghidare în procesul de predare a foneticii? Argumentaţi!
2. Consideraţi că sunt sufi cienţi descriptorii existenţi în grilă sau credeţi că sunt necesare informaţii 
suplimentare? Încercaţi să detaliaţi, în câteva rânduri, descriptorii grilei, din punctul dumneavoastră de 
vedere.

Deşi s-ar putea crede că, ascultând exemple clare şi corecte de pronunţie în limba ţintă, elevul va reuşi 
imediat să-şi însuşească sistemul fonologic al limbii, în realitate, el va avea nevoie de exerciţii de repetare şi de 
fi xare, mai ales în cazul în care vorbim despre două sisteme fonetico-fonologice diferite (cel al limbii materne 
şi cel al limbii române). De aceea, predarea sunetelor unei limbi străine/nematerne e bine să aibă loc prin 
intermediul demonstraţiei, al imitaţiei, al contrastului şi al exerciţiilor (Lado 1964: 51). Aşadar, în procesul 
de însuşire a unei limbi străine/nematerne, este foarte important sistemul fonologic al acesteia, literele şi 
sunetele, accentul şi intonaţia, aspecte care constituie subiectul paginilor următoare.

5.3.1. Noţiuni de fonetică specifi ce limbii române

V. Şerban şi Liliana Ardelean afi rmă că „a preda pronunţia este una dintre cele mai difi cile sarcini 
care se ridică în faţa profesorului de limbă străină” (Şerban şi Ardelean 1980: 19). Am adăuga că, în cazul 
învăţătorului, predarea pronunţiei este şi mai difi cil de realizat, întrucât elevul nu este capabil încă să facă 
operaţii logice complexe, care l-ar ajuta să-şi însuşească mult mai repede sistemul fonetico-fonologic. Totul 
depinde, în acest caz, de capacitatea învăţătorului de a preîntâmpina problemele care pot avea ca sursă 
discrepanţa dintre sistemele fonetico-fonologice ale celor două limbi avute în vedere şi de a exersa sunetele 
problematice pentru elevii săi. În plus, pentru a reuşi acest lucru, este necesar să cunoaştem câteva elemente 
caracteristice sistemului limbii elevilor din clasă şi să accentuăm aspectele care ar putea ridica probleme. În 
cazul limbii române vorbim despre:

 ■ accent;
 ■ vocalele şi consoanele specifi ce: ă, â, î, ţ şi ş;
 ■ apropierea dintre aceste foneme;
 ■ grupurile caracteristice limbii române: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi;
 ■ grupurile iniţiale: sc-, şc-, st-, pt- etc. 

Exerciţii:
1. Discutaţi cu colegii dumneavoastră despre principalele difi cultăţi ivite în predarea noţiunilor de fonetică 
specifi ce limbii române. Reţineţi trei dintre ele şi încercaţi să oferiţi soluţii pentru acestea. 
2. Care credeţi că este difi cultatea majoră pe care o întâmpină elevii în învăţarea limbii române? Argumentaţi!
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5.3.2. Perioada orală

Credem că o parte din difi cultăţile apărute 
în învăţarea unei limbi străine sau nematerne pot fi  
rezolvate efi cient în perioada orală, care are rolul de a 
asigura formarea deprinderilor de pronunţare corectă, 
dar, mai ales, de adaptare la sistemul fonologic al limbii 
ţintă. În cazul elevilor din ciclul primar care învaţă limba română ca limbă nematernă, această perioadă coincide 
cu clasa I. În acest interval temporal, elevii urmează să se acomodeze cu limba şi cu specifi cul pronunţiei şi 
accentuării sale, lucru care nu ar trebui să prezinte foarte mari difi cultăţi dacă avem în vedere teoria lui Piaget, 
conform căreia elevii, la această vârstă, imită foarte uşor sunetele auzite.

Exerciţiu:
Sunteţi de acord cu utilitatea acestei perioade orale în învăţarea limbii române ca limbă nematernă? 
Încercaţi să stabiliţi trei avantaje şi trei dezavantaje ale acestei perioade în parcursul elevului. 

Învăţarea pronunţiei în perioada orală ar trebui să urmeze anumite principii metodice (Şerban şi 
Ardelean 1980: 57): 

 ■ materialul utilizat în lecţiile de pronunţie trebuie gradat din punctul de vedere al difi cultăţii;
 ■ modelele sonore sunt construite natural, fără să prezinte elemente de artifi cialitate;
 ■ se predă o singură problemă şi, abia după rezolvarea ei, se trece la o alta;
 ■ sunetele nu se predau izolat, ci încorporate în cuvinte, iar acestea, în propoziţii scurte şi clare;
 ■ în perioada orală (clasele I şi a II-a), reprezentarea grafi că a sunetelor este exclusă, deoarece poate 

genera interferenţe;
 ■ pe parcursul acestei perioade, nu se modifi că ritmul normal al vorbirii.

Conform aceloraşi autoare, în predarea unei probleme fonetice, se urmează aceeaşi succesiune, indiferent 
de modalitatea de organizare a lecţiei:

1. emiterea sunetului/grupului de 
sunete (care poate fi  chiar repetat);
2. ascultarea şi receptarea;
3. imitarea de către elev;
4. repetarea în cor.

}
Ideea de mai sus este susţinută şi de afi rmaţia lui Lado: „înainte de a scrie, să vorbim” (1968: 62), care a 

devenit o metodă de predare, prezentând următoarele avantaje:
 ■ formarea capacităţii de receptare auditivă, având ca urmare directă, în perioadele ulterioare, 

descifrarea rapidă şi corectă a mesajului care este transmis; 
 ■ deprinderea unui grad mare de acurateţe în pronunţie;
 ■ după parcurgerea etapei orale, elevii vor putea să-şi însuşească mult mai uşor deprinderile de citire 
şi scriere în L2;

 ■ prin parcurgerea acestui stadiu oral, se obţine fl uiditate în exprimare şi un ritm apropiat de cel al 
unui vorbitor nativ; 

 ■ se dobândeşte obişnuinţa unei bune accentuări a cuvintelor;
 ■ are loc un prim contact cu structurile L2.

Exerciţiu:
Când predaţi o problemă de fonetică, urmaţi vreunul din traseele prezentate anterior sau aveţi o altă 
metodă? Discutaţi cu colegii şi afl aţi cum abordează ei acest segment al limbii române.

5.3.3. Strategii de predare a elementelor foneticii

Predarea sistemului fonetic al unei limbi necesită mult mai mult timp decât este, de obicei, prevăzut în 
programele şcolare, mai ales în cazul elevilor care învaţă româna ca limbă nematernă. Sunt necesare mai multe 
lecţii, în vederea atingerii scopului dorit. Se poate începe cu câteva lecţii introductive, în care li se va prezenta 
elevilor alfabetul, după care urmează lecţii dedicate fi ecărei probleme fonetice în parte, până când elevii vor 
ajunge la nivelul dorit de stăpânire a sistemului fonologic al limbii. Nu trebuie predate toate aspectele legate 
de sistemul fonetic, ci se vor trata doar cele problematice. Trebuie insistat asupra acelor elemente care diferă, 
din punct de vedere structural, de L1 (Lado 1964: 75).

În astfel de cazuri, soluţia oferită de acelaşi autor urmează traseul:
conştientizarea fenomenului – înţelegerea lui – exersarea conştientă – exersarea în comunicare.

Reţineţi:
Perioada orală are rolul de a asigura adaptarea 
la sistemul fonologic al limbii ţintă.

Foarte uşor de realizat de către elev la această 
vârstă. Învăţătorul va trebui doar să exerseze 
problema predată, în alte ore şi prin alte exemple.
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5.3.3.1. Cum trebuie predate problemele de fonetică?
În mod tradiţional, consoanele şi vocalele erau predate primele, în 

vreme ce accentul, ritmul şi intonaţia erau introduse foarte târziu sau chiar nu 
erau predate deloc.

În perspectivă modernă, aceste aspecte trebuie predate, întrucât asigură 
coeziunea literelor şi a sunetelor în cuvânt şi în enunţ. În momentul în care 
se începe studierea foneticii, primul exerciţiu dedicat de către învăţător 
pronunţiei e bine să fi e 
unul de accent şi de 
ritm, dat fi ind că este 
nevoie de o adaptare a 
pronunţiei la sistemul 
limbii a doua. Este recomandat să se predea câte o problemă pe oră, inclusă 
într-o temă generală (de exemplu, vacanţa, locuinţa etc.)

Oprindu-ne asupra problemei accentului, se observă că elevii încearcă 
să folosească sistemul fonemelor limbii române, însă cu accentul limbii 
materne, iar corectarea accentului necesită o muncă îndelungată, atât din 
partea profesorului, cât şi a elevului. De aceea, este important ca, atunci 
când accentul este exemplifi cat prin cuvinte, să se insiste foarte mult pe 
modalitatea de accentuare în limba română. În procesul de predare şi de 
fi xare a accentului, învăţătorului îi pot fi  de folos unele cântecele şi poezioare 
în care să fi e evidenţiat accentul.

Pentru asigurarea şi dezvoltarea unei pronunţii corecte în limba română, învăţătorul ar trebui să acorde 
importanţă fi xării următoarelor sunete sau grupuri de sunete:

 ■ vocalele specifi ce limbii române: ă şi î (â);
 ■ opoziţia surd-sonor, în cazul consoanelor: p-b, t-d, c-g, s-z, ş-j;
 ■ sunetele care au grafi e asemănătoare: a-ă-â; i-î; s-ş; t-ţ;
 ■ pronunţia lui „i”, fi nal, în cuvinte ca oameni, elevi, şcoli etc.
 ■ grupurile specifi ce limbii române: ce, ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi;
 ■ grupurile consonantice iniţiale: sc-, şc-, sp-, st-, br-, pr-, scr-, str- etc. 

Acordarea unei importanţe deosebite acestor grupuri este necesară, în special în cazul elevilor care nu le 
au în limba maternă. În caz contrar, ei vor recurge la sunete de sprijin (Şerban şi Ardelean 1980: 7).

5.3.3.2. Predarea sistemului vocalic şi consonantic al limbii române
Vom expune, mai jos, modelul propus de Robert Lado în predarea vocalelor şi consoanelor problematice 

dintr-o limbă. Considerăm că este aplicabil şi limbii române, constituind un real sprijin pentru învăţători. 
Acest model urmează patru etape: percepţia, repetarea, variaţia contextelor şi selecţia. 

1. Percepţia presupune:
 ■ rostirea vocalei/consoanei izolat;
 ■ rostirea sunetului într-un cuvânt;
 ■ atragerea atenţiei asupra respectivului sunet, recunoaşterea lui în cuvânt de către elevi;
 ■ oferirea altor cuvinte care conţin acelaşi sunet. 

După ce elevii reuşesc să folosească sunetul, se recurge la exerciţii de fi xare. Două exemple de astfel de 
exerciţii găsiţi mai jos:

 ■ Compararea a două sunete (poate fi  folosit efi cient în cazul fi xării 
vocalelor a, ă, â şi a perechilor de consoane s-ş şi t-ţ). Elevilor li se vor 
da perechi de cuvinte care conţin vocalele/consoanele problematice. 
Uneori, va fi  vorba de acelaşi sunet în ambele cuvinte, alteori, nu. Elevii 
vor trebui să spună în ce măsură cele două sunete sunt aceleaşi sau sunt 
diferite (de exemplu,  parte – pâine, măr – mare, sare – uşor, tată - ţară). 

 ■ Identifi carea sunetului prin numere este un alt exerciţiu de fi xare 
a percepţiei. Primul sunet va fi  numărul 1, iar, cel de-al doilea, 2. 
Învăţătorul va da exemple de cuvinte care conţin, pe rând, cele două 
sunete, iar elevii vor trebui să le identifi ce.

2. Repetarea va avea loc în momentul în care elevii au reuşit să rostească 
sunetele problematice. Se bazează pe rostirea cuvintelor deja învăţate, care 
conţin sunetul dorit, pe potrivirea cuvintelor cu imaginile sau pe simpla 
comunicare.

Exerciţii:
1. Discutaţi împreună 
cu colegii demersul 
propus de Robert Lado. 
Sunteţi de acord cu 
aplicabilitatea sa la 
predarea problemelor 
de fonologie ale limbii 
române?
2. Alegeţi o difi cultate de 
ordin fonetic şi încercaţi 
să concepeţi un model de 
lecţie, urmând demersul 
descris anterior.

Reţineţi:
Când accentul este predat prin cuvinte, trebuie 
să se insiste pe modul de accentuare a limbii.Exerciţii:

1. Atunci când predaţi 
accentul la clasă, ce 
metode folosiţi, cum 
evidenţiaţi locul unde 
cade accentul în cuvânt?
2. Încercaţi să afl aţi de la 
colegii dumneavoastră 
încă două metode 
utilizate în predarea 
accentului.
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3. Variaţia contextelor presupune folosirea sunetului şi în alte cuvinte decât cele deja învăţate.

4. Selecţia se referă la alegerea cuvintelor adecvate situaţiei de comunicare. Pentru a controla mai uşor 
situaţia şi pentru a-l face pe elev să utilizeze sunetele problematice, se pot folosi cartonaşe cu imagini.

5.3.4. Exerciţii de fi xare a pronunţiei

Pentru însuşirea unei pronunţii corecte, este necesară exersarea sunetelor în mai multe contexte, în 
scopul formării unui automatism. Prezentăm, pe scurt, câteva exerciţii efi ciente de fi xare:

1. exerciţii de imitare, care constau în repetarea simplă a fi ecărui sunet/grup de sunete/cuvânt;
2. perechile constituite pe baza opoziţiilor de formă sau de sonoritate (pat-bat, şoc-joc, pană-până, tip-ţip 

etc.);
3. exerciţii de memorare a unor scurte enunţuri, organizate după modelul întrebare-răspuns (aici, sunt 

foarte efi ciente povestirile după imagini);
4. exerciţiile structurale de substituţie, transformare şi completare;
5. audierea unor sunete/grupuri de sunete/cuvinte pronunţate de vorbitori nativi diferiţi;
6. exersarea sunetelor şi a grupurilor de sunete pe bază de imagini. Învăţătorul pregăteşte cartonaşe cu 

imagini reprezentând cuvinte problematice, care includ sunete şi grupuri de sunete difi cile. Elevii vor trebui 
să le rostească. Se poate merge şi pe perechi de imagini pentru a ilustra opoziţiile fonematice.

Exerciţii:
1. Credeţi în efi cienţa exerciţiilor expuse? Oferiţi exemple de alte exerciţii de fi xare pe care le folosiţi la 
clasă. 
2. Discutaţi cu colegii şi descoperiţi şi alte tipuri de exerciţii folosite în fi xarea problemelor de fonetică la 
grupa de vârstă 6-11 ani.

5.4. Despre competenţa gramaticală

Exerciţiu:
Reîntoarceţi-vă la primul exerciţiu al acestei secţiuni şi comparaţi defi niţia propusă de dumneavoastră 
pentru competenţa gramaticală cu cea oferită aici. Evidenţiaţi diferenţele şi spuneţi de ce aţi notat/omis 
acele aspecte!

Competenţa gramaticală reprezintă „capacitatea de a înţelege şi de a exprima sensuri, producând şi 
recunoscând fraze bine formate, conform acestor principii, şi nu de ale memoriza şi de a le reproduce ca pe 
nişte formule rigide” (CECR 2003: 94). 

Şi în acest caz, învăţătorul dispune de o grilă privind corectitudinea gramaticală, după care se va putea 
ghida în procesul de predare a elementelor de morfologie şi sintaxă, la grupa de vârstă 6-11 ani. Redăm această 
grilă, pentru nivelurile A1 şi A2, aşa cum apare ea în CECR:

NIVELUL/
CLASA

CORECTITUDINEA GRAMATICALĂ

A1
Clasa I
şi a II-a

Menţine un control limitat asupra unor structuri sintactice şi a formelor gramaticale 
simple, aparţinând unui repertoriu memorat.

A2
Clasa a III-a 
şi a IV-a

Poate utiliza corect structuri simple, dar comite, în mod sistematic, erori elementare, 
de exemplu, confuzii legate de timpurile verbale  sau de acord. Totuşi, sensul general 
rămâne clar.

Exerciţiu:
Analizaţi împreună cu colegii dumneavoastră grila privind corectitudinea gramaticală. Spuneţi dacă o 
consideraţi utilă, de ce, şi ce alte elemente aţi mai adăuga în cadrul ei. 

Robert Lado face precizarea că o limbă nu se rezumă la cuvintele care o compun, deoarece o înşiruire de 
cuvinte fără respectarea unei structuri gramaticale nu poate transmite un mesaj clar. Aşadar, deşi, în abordările 
moderne privind predarea limbilor străine, gramaticii nu i se mai acordă un loc la fel de important ca în trecut, 
ea trebuie studiată în vederea unei bune însuşiri a limbii ţintă. Reamintim că, referitor la predarea elementelor 
de vocabular, fonetică şi gramatică, dar şi în ceea ce priveşte avantajarea unei probleme în defavoarea alteia, 
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Lado recomandă tratarea problemelor legate de fonetică înaintea celor de lexic sau de gramatică (Lado 1964: 
78), întrucât, pentru a putea preda probleme de gramatică, elementele de vocabular sunt indispensabile.

Exerciţii:
1. Spuneţi dacă sunteţi de acord cu afi rmaţia lui Robert Lado privind „inexistenţa” unei limbi în lipsa 
gramaticii. Credeţi că există situaţii în care am putea vorbi despre o situaţie inversă?
2. Sunteţi de acord cu ierarhizarea operată în cadrul celor trei capacităţi: lexicală, fonetică şi gramaticală? 
Argumentaţi!

Studiile din domeniul neurofi ziologiei arată că fi ecare vârstă biologică prezintă avantaje specifi ce. 
Astfel, în perioada copilăriei, spre deosebire de vârsta adultă, însuşirea normelor gramaticale ale limbii se 
realizează mult mai greu, deoarece terminologia specifi că este absentă. Procesul difi cil de formare a noţiunilor 
gramaticale începe, cu adevărat, de-abia în clasele a III-a şi a IV-a. Raţionamentul inductiv se bazează pe 
achiziţiile lexicale ale elevilor din perioada pre-gramaticală, clasele I şi a II-a. 

5.4.1. Particularităţi gramaticale ale limbii române

Este necesar să le arătăm elevilor, prin exemple şi exerciţii, principalele particularităţi ale limbii române 
atât în domeniul morfologiei, cât şi  în cel al sintaxei:

 ■ genul substantivului, a cărui predare este propusă de unii autori odată cu învăţarea cuvântului (Şerban 
şi Ardelean 1980: 10);

 ■ pluralul substantivului – cu insistenţă asupra alternanţelor fonetice;
 ■ fl exiunea verbelor – cu problema alternanţelor consonantice sau vocală/diftong (de exemplu, aprind-

aprinzi, trece–să treacă), omonimia formelor verbale, lipsa marcării grafi ce a accentului etc.;
 ■ topica este cea mai importantă problemă de sintaxă care ar trebui clarifi cată în cazul vorbitorilor non-

nativi;
 ■ reluarea şi anticiparea complementului direct şi a celui indirect.

Exerciţiu:
Pe lângă elementele prezentate anterior, ce alte particularităţi ale limbii române aţi mai introduce, în cazul 
acestei grupe de vârstă? Discutaţi cu colegii dumneavoastră!

5.4.2. Abordări clasice şi moderne

Înainte de a prezenta diferitele abordări existente în predarea gramaticii, trebuie menţionat faptul că, în 
studierea unui fenomen gramatical, nu există o singură metodă de predare care să se adreseze tuturor elevilor 
şi să poată fi  aplicată în fi ecare moment. Însă pot fi  combinate mai multe metode în funcţie de grupul ţintă 
căruia îi este adresat demersul didactic (Hinkel şi Fotos 2002: 1).  În plus, Robert Lado vorbeşte despre modele 
în cazul învăţării gramaticii unei limbi, modele care, în cazul copiilor, sunt mai uşor de însuşit prin paralelism 
cu limba lor maternă. Oricum, aceste modele ar trebui predate gradat, în funcţie de reacţia elevilor la ele.

Exerciţii:
1. Care este metoda folosită de dumneavastră la clasă, în momentul predării unui fenomen gramatical? 
Care consideraţi că îi sunt avantajele şi limitele?
2. Aţi mai folosit şi alte metode în predare? De ce aţi renunţat la ele?
3. Discutaţi cu colegii şi descoperiţi care sunt metodele de predare a gramaticii preferate de aceştia. Notaţi-
le şi, apoi, prezentaţi-le celorlalţi!

V. Şerban şi Liliana Ardelean propun învăţarea unui fenomen gramatical în trei etape:
1. crearea bazei lingvistice, limitându-se la aplicarea mecanismelor gramaticale cuprinse în gramatica 

fundamentală minimală;
2. formarea de automatisme prin exerciţii structurale;
3. trecerea spre utilizarea cunoştinţelor de gramatică, pentru realizarea unei exprimări spontane, 

independente de modelele limitate oferite de exerciţiile structurale (Şerban şi Ardelean 1980: 37).
Descriem, în cele ce urmează, cele trei etape propuse în învăţarea unui fenomen gramatical. 
1. Crearea bazei lingvistice
Deşi, la această grupă de vârstă, nu interesează metalimbajul gramatical, este necesar ca elevii să 

conştientizeze fenomenele gramaticale, predarea acestora trebuind să urmeze principiul „se învaţă limba şi 
nu despre limbă” (Şerban şi Ardelean 1980: 37). Ceea ce interesează, în predarea modernă, este ,,dobândirea 
deprinderilor lingvistice, viziunii gramaticale rămânându-i rolul de a sistematiza şi completa” (Şerban şi 
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Ardelean 1980: 37). 
Privitor la învăţarea sintaxei, lucrurile sunt mai simple, întrucât aceasta poate fi  învăţată odată cu 

morfologia (mai ales dacă se ia în considerare topica). 
2. Formarea automatismelor prin exerciţii structurale
Exerciţiile structurale au rolul de a exersa structurile abia învăţate şi de a dezvolta automatisme în 

limba învăţată, însă acestea nu asigură capacitatea de utilizare corectă a structurii gramaticale, într-o situaţie 
de comunicare. 

3. Exerciţii funcţionale
Au rolul de a face trecerea înspre fenomenul comunicării libere, vorbitorul ,,câştigând deprinderea de 

a construi enunţuri corecte, rapide şi elastice” (Şerban şi Ardelean 1980: 41), urmărind transmiterea mesajului 
şi nu validitatea structurii gramaticale folosite.

Exerciţiu:
Sunteţi de acord cu abordarea unui astfel de model în predarea gramaticii? Evidenţiaţi-i avantajele şi 
limitele!

5.4.2.1. Predarea unui fenomen gramatical în perspectivă clasică
Predarea unui fenomen gramatical, în perspectivă clasică, ar trebui să urmeze fazele de mai jos (Şerban 

şi Ardelean 1980: 43):
 ■ dialog pregătitor cu semantizarea completă a formelor;
 ■ prezentarea formelor în contexte (faza de structurare);
 ■ exerciţii structurale de fi xare (faza de exersare);
 ■ exerciţii funcţionale (faza de generalizare);
 ■ integrarea fenomenului în microconversaţie.

Exerciţiu:
Credeţi că acest model este adecvat predării gramaticii la clasele dumneavoastră? De ce?

În sintaxă, singurii termeni metalingvistici care pot fi  predaţi, la acest nivel, sunt propoziţie, subiect, 
predicat, atribut şi complement. Este şi cazul morfologiei, unde, de asemenea, interesează doar denumirea 
fenomenului gramatical (de exemplu, substantiv, verb, pronume, adjectiv, numeral etc.).

 
5.4.2.2. Abordări clasice şi moderne în predarea structurilor gramaticale

 ■ Traducerea gramaticală 
Această metodă nu este recomandată, fi ind considerată inefi cientă. Predarea unui fenomen gramatical 

în acest mod urmează paşii: defi niţie, declinări/conjugări, reguli de memorat, exemple care ilustrează regula 
şi excepţii. De asemenea, presupune alegerea unor fragmente de text care se cer traduse din limba sursă în 
limba ţintă şi invers. Această metodă este foarte difi cilă, tocmai pentru că se bazează pe capacitatea elevului 
de a opera cu structurile care abia i-au fost predate. 

 ■ Imitare – memorare 
Este considerată o metodă destul de efi cientă, fi ind recomandată ca metodă complementară la clasă. 

În cadrul acestei abordări, fenomenul gramatical este predat astfel: sunt oferite câteva propoziţii de bază, 
care sunt memorate, iar sensul este tradus în limba maternă. După ce aceste modele au fost memorate, elevul 
primeşte descrierea fenomenului gramatical în limba sa maternă, cu exemple în limba ţintă. Apoi, ascultă 
propoziţii folosite în comunicare, ce urmează a fi  combinate cu structurile de bază şi folosite în cadrul unor 
dialoguri. 

 ■ Exersarea structurilor-tip 
Este apreciată ca cea mai efi cientă metodă de predare a unei structuri gramaticale. Urmează parcursul: 

  atragerea atenţiei asupra problemei în discuţie – poate fi  vorba despre una sau mai multe propoziţii 
conţinând structura care se doreşte a fi  predată;

  exemple – mai multe exemple contrastive, în care e evidenţiată structura în discuţie;
  repetare – solicitarea/oferirea altor exemple;
  comentarii şi generalizarea regulii – rezultate în urma unui demers inductiv;
  exersarea structurii predate. 

Robert Lado susţine că, în cazul copiilor, cea mai efi cientă metodă este cea de imitare-memorare, întrucât 
ei văd acest proces ca un joc de rol (Lado 1964: 113). Suntem de acord cu afi rmaţia lui, deoarece copiii, la această 
vârstă, nu au dezvoltate capacităţile cognitive necesare operării cu structuri asemănătoare celor propuse de 
celelalte două abordări.
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Exerciţii:
1. Spuneţi care este, din punctul dumneavoastră de vedere, cea mai efi cientă metodă de predare dintre cele 
trei prezentate anterior? De ce?
2. Recitiţi descrierea metodei de predare a gramaticii prin traducere. De ce credeţi că a fost utilizată? Care 
consideraţi că au fost avantajele acesteia în momentul apariţiei sale?

În procesul de predare a unui fenomen gramatical, în perspectivă modernă, se urmează traseul celor 3P: 
prezentare, practică, producere. Sunt prezentate câteva exemple (propoziţii, scurte texte) care conţin problema 
în discuţie, elevii încearcă să descopere şi să îşi însuşească regula care stă la baza structurii date, iar, apoi, 
urmează exersarea structurilor învăţate în exemple proprii şi în comunicare (Peck 2002: 131). În plus, pot fi  
urmate două demersuri în procesul de predare: demersul inductiv, pornind de la particular spre general, de 
la exemple înspre descoperirea regulii şi înspre utilizarea exerciţiilor de fi xare, şi cel deductiv, plecând de la 
general la particular, de la oferirea regulilor şi a structurilor-tip înspre exersare şi fi xare. Oricare dintre cele 
două demersuri este efi cient, atâta timp cât este adaptat nevoilor şi nivelului de competenţă al clasei.

Exerciţiu:
Care este demersul didactic utilizat preponderent la clasă? De ce?

5.4.3. Tipuri de exerciţii

Exerciţiu:
Discutaţi cu colegii şi afl aţi care sunt tipurile de exerciţii folosite de aceştia în exersarea şi fi xarea unui 
fenomen gramatical.

 ■ Alcătuiţi o listă cu toate aceste exerciţii.
 ■ Păstraţi-o până după ce se va face prezentarea tipurilor de exerciţii.
 ■ Confruntaţi apoi lista cu ceea ce v-a fost prezentat şi observaţi diferenţele.
 ■ Discutaţi pe marginea efi cienţei exerciţiilor existente în plus.

În exersarea şi fi xarea fenomenelor gramaticale, sunt folosite diferite tipuri de exerciţii: structurale, 
clasice şi funcţionale. Acestora li se pot adăuga compunerile gramaticale, dialogurile pe o temă dată, prin care 
se poate exersa o structură gramaticală.

5.4.3.1. Exerciţiile structurale
Enumerăm, mai jos, câteva din caracteristicile exerciţiilor structurale, indiferent de tipul căruia îi aparţin 

(Şerban şi Ardelean 1980: 86):
 ■ în cadrul unui exerciţiu structural, se exersează o singură difi cultate;
 ■ progresia difi cultăţii structurilor de la un exerciţiu la altul trebuie să fi e lentă;
 ■ lexicul folosit trebuie să fi e cunoscut;
 ■ se exersează o structură specifi că;
 ■ nu trebuie să existe nicio ambiguitate în construirea enunţului;
 ■ se construiesc enunţuri complete;
 ■ ritmul de rezolvare trebuie să fi e alert, vioi, întregul exerciţiu rezolvându-se în aproximativ 1-2 

minute;
 ■ nu se depăşeşte numărul de 5-6 poziţii;
 ■ exerciţiile structurale se pretează, în special, la exersarea orală, dar pot fi  efectuate şi în scris.

Deşi, în abordările moderne, exerciţiile structurale nu mai sunt agreate, sau li se acordă o mai mică 
importanţă, ele ar trebui utilizate tocmai datorită rolului lor în crearea automatismelor în limbă.

5.4.3.1.1. Clasifi carea exerciţiilor structurale

1. Exerciţiile structurale de imitaţie sau repetare au scopul de a iniţia elevul în folosirea unei anumite 
structuri. Ele pot conduce la plictiseală, prin urmare, sunt recomandate exerciţiile scurte, care trebuie alternate 
cu alte tipuri de sarcini.

2. Exerciţiile structurale de substituţie au mai multe variante:
a.  substituţie simplă – care presupune substituirea unui cuvânt prin altul, din aceeaşi clasă morfologică;
Exemplu: Am o casă  mare. 
    mică.



Gramatică şi vocabular

95

    frumoasă.
    galbenă. 
b. substituţie prin expansiune – care are rolul de a îmbogăţi structura prin introducerea unor noi 

termeni. Poate fi  simplă sau piramidală. Desigur, în cazul copiilor, aceste exerciţii pot fi  adaptate şi transformate 
în jocuri sau în scurte dialoguri. 

Exemplu:  - substituţie simplă: 
Eu merg la fi lm.  + acest 
Eu merg la acest fi lm. 
                   - substituţie piramidală:
Eu merg la fi lm.  (+ acest) 
Eu merg la acest fi lm. (+ interesant)
Eu merg la acest fi lm interesant. (+ de la ora 20:00)
Eu merg la acest fi lm interesant de la ora 20:00.
c. exerciţii de substituţie complexă sau de corelaţie – se produc prin substituirea unui cuvânt al 

propoziţiei. 
Exemplu:  Eu merg la fi lm. 
   Noi
   Noi mergem la fi lm. 
d. substituţie tripartită – presupune înlocuirea, alternativă, a mai multor segmente dintr-o propoziţie. 
Exemplu: Eu merg la acest fi lm interesant. 
   acel
   Eu merg la acel fi lm interesant. 
   bun
   Eu merg la acel fi lm bun. 

3. Exerciţiile structurale de transformare presupun treceri de la o structură la alta. Aceste exerciţii se 
rezolvă în trei paşi: exemplifi care, model-stimul, răspuns. 

Exemplu: Eu am mers în excursie.      
  Eu merg în excursie. 

4. Exerciţiile de combinare sau joncţiune constau în unirea a două sau mai multe segmente. 
Exemplu: Formaţi fraze: 
1. A citit nu numai opera autorilor  a. încât nu auzea şi nu vedea nimic 
 despre care i s-a vorbit la curs,  din jurul său. 
2. Era atât de concentrat în    b. ci şi volumele altor scriitori.
 efectuarea experienţei, 

5. Exerciţiile de îmbinare se bazează pe combinarea celorlalte tipuri de exerciţii structurale. 
Exemplu:  A învăţa lecţia. 
    Ai învăţat lecţia?
   Da, am învăţat-o. 

5.4.3.2. Exerciţiile clasice
Exerciţiilor structurale li se alătură exerciţiile clasice, care au scopul de a folosi şi exersa fenomenele de 

limbă învăţate. Ele au următoarele caracteristici (Şerban şi Ardelean 1980: 92):
 ■ nu utilizează un model;
 ■ cerinţa de rezolvat este expusă în enunţ;
 ■ enunţul trebuie să fi e foarte clar formulat;
 ■ se foloseşte terminologie metalingvistică în formularea enunţului;
 ■ există tipuri de exerciţii clasice care exersează o singură difi cultate, altele, mai multe;
 ■ o propoziţie conţine, de obicei, o singură difi cultate;
 ■ se efectuează numai în scris. 

Acest tip de exerciţiu se bazează pe efi cienţa dobândirii deprinderilor de limbă, prin memorare vizuală 
involuntară (Şerban şi Ardelean 1980: 93). 

Exemplu:  Puneţi substantivele din paranteze la cazul dativ:
   Trimit (nişte prieteni) fotografi i. 
   Cumpăr (copii) bomboane. 
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Şi aceste exerciţii se împart în mai multe categorii:
1. Exerciţii de memorare a formelor corecte – acest tip de exerciţiu poate cuprinde toate clasele şi 

categoriile gramaticale. 

Exemplu:  Puneţi verbele din paranteză la modul indicativ, timpul perfect compus. 

2.  Exerciţii de transpunere – se apropie de exerciţiile structurale de transformare, doar că, în acest caz, 
cerinţa conţine terminologie specifi că.

 
Exemplu:  Treceţi propoziţiile de mai jos de la numărul singular la numărul plural. 

3.  Exerciţii de completare – pot fi  considerate, mai degrabă, exerciţii lexicale. 

5.4.3.3. Exerciţiile funcţionale 
Exerciţiile funcţionale presupun câteva principii de bază:

 ■ presiunea contextului determină alegerea formei gramaticale corecte, pe care o îmbracă cuvântul-
problemă;

 ■ în acelaşi exerciţiu, se supun spre soluţionare probleme diferite. Această cerinţă se realizează astfel:
  pe orizontală;

   Exemplu:  Pe bancă (a fi ) nişte (carte).
  pe verticală – fi ecare secvenţă a exerciţiului are altă cerinţă;

   Exemplu:  Puneţi cuvintele din paranteză la forma corectă:
     Eu (a merge) astăzi la cinema. 
     Tu îi dai (coleg) tău o carte. 
     Cămaşa (albastru) este a lui. 

 ■ evitarea, în enunţ, a termenilor gramaticali;
 ■ lipsa modelului. 

Este important să cunoaştem principalele tipuri de exerciţii, dar şi să reuşim să adaptăm materialele 
capacităţilor cognitive şi caracteristicilor de dezvoltare ale elevilor noştri. De aceea, chiar dacă  unele dintre 
exerciţiile descrise anterior i se par plictisitoare sau difi cile, învăţătorul trebuie să le transforme în aşa fel încât 
să fi e pe placul copiilor. O soluţie ar putea fi  folosirea jocurilor, a imaginilor sau a unor cântecele care să îi ajute 
să îşi fi xeze cunoştinţele dobândite.

Exerciţiu:
Alegeţi un exerciţiu structural, unul clasic şi unul funcţional şi încercaţi să le concepeţi într-un alt mod 
decât cel prezentat în acest material. Lucraţi în perechi şi prezentaţi-le colegilor!

5.5. Concluzii

Dezvoltarea capacităţii de comunicare într-o limbă nematernă necesită formarea şi dezvoltarea 
competenţei lingvistice: lexic, fonetică şi gramatică. Însuşirea vocabularului se poate realiza în diferite moduri, 
însă importantă este adaptarea lexicului la nevoile elevului şi urmărirea, în permanenţă, a dezvoltării tuturor 
competenţelor, nu doar a celei lexicale. Formarea şi exersarea competenţei lexicale, la grupa de vârstă 6-11 ani, 
este rezultatul  procesului de selecţie, predare şi activizare a elementelor de vocabular. În predarea noţiunilor 
de fonetică, învăţătorul trebuie să urmeze un demers clar, în care să accentueze principalele difi cultăţi de 
ordin fonetic ale limbii române. Predarea acestora se va face prin exemple (nu prin expunerea efectivă a unei 
probleme fonetice) şi va fi  inclusă într-o lecţie tematică. Predarea fenomenelor gramaticale la grupa de vârstă 
6-11 ani constituie un proces difi cil, de aceea ar trebui să se facă prin combinarea diferitelor metode de predare 
a gramaticii, învăţătorul urmărind, mereu, răspunsul elevilor la problemele prezentate şi la modalităţile prin 
care acestea sunt predate. În conformitate cu capacităţile lor cognitive, modalitatea principală de predare a 
gramaticii ar trebui să fi e cea prin imitare şi memorare, însoţită, în permanenţă, de jocuri şi activităţi care să 
menţină treaz interesul elevilor. 

Indiferent de metoda abordată, scopul învăţătorului ar trebui să fi e acela de a pune la dispoziţia elevilor 
săi un număr cât mai mare de elemente care vor contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare a acestora.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

În predarea lexicului, a foneticii şi a gramaticii, la grupa de vârstă 6-11 ani, este recomandat să:
  alegeţi cuvintele din vocabularul fundamental al limbii române, în concordanţă cu nevoile 

lexicale ale elevilor şi cu capacităţile lor cognitive.
  predaţi aproximativ 8-10 cuvinte pe lecţie!
  reutilizaţi  cuvintele în contexte noi, de cel puţin încă 5-6 ori!
  folosiţi strategii variate de predare şi de descoperire a sensurilor cuvintelor noi din context 

(lectură, conversaţie, ascultare).
  este necesară o perioadă de adaptare (o perioadă orală) a elevului la sistemul limbii române, 

care se asigură prin exerciţii variate de ascultare şi pronunţie.
  insistaţi asupra vocalelor specifi ce limbii române (ă, â, î), dar şi asupra perechilor consonantice 

care pot prezenta difi cultăţi (p-b, t-d, c-g, s-z,  ş-j).
  utilizaţi grilele din CECR în predare şi evaluare!
  ţineţi seama de particularităţile de vârstă, când utilizaţi metalimbajul în predarea lexicului şi 

a gramaticii.

TEST

A. Răspundeţi cu adevărat sau fals:

1. Competenţa lingvistică este capacitatea de a folosi vocabularul unei limbi.
2. Numărul recomandat de cuvinte predate pe zi este de 20.  
3. Caietul de cuvinte noi este o modalitate de fi xare a vocabularului.
4. Rolul perioadei orale în învăţarea unei limbi este acela de adaptare la sistemul fonologic al 
limbii ţintă.
5. Exersarea structurilor-tip este metoda recomandată pentru predarea gramaticii.

B. Alegeţi varianta corectă:

1. Învăţarea unui cuvânt, în accepţiunea lui Beglar, se poate face
a. într-un singur mod.
b. în trei moduri.
c. în mod ghidat.

2. În predarea unei probleme fonetice se urmează o succesiune de tipul: 
a. emiterea sunetului, ascultarea şi imitarea lui de către elev.
b. emiterea sunetului, ascultarea lui şi repetarea în cor.
c. emiterea sunetului, ascultarea lui, imitarea de către elev şi repetarea în cor.

3. În exersarea şi fi xarea gramaticii sunt folosite, în principal, 
a. două tipuri de exerciţii: structurale şi clasice.
b. trei tipuri de exerciţii: structurale, clasice şi funcţionale.
c. niciunul dintre tipurile amintite.

i.
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C. Completaţi spaţiile libere:

1. Pentru a-şi putea însuşi un nou cuvânt, elevul trebuie să aibă acces la …………… .
2. Competenţa fonologică poate fi  considerată primul fi lon al competenţei……………  .
3. Cele două demersuri didactice efi ciente, cel  …………….. şi cel  ……………..,  sunt recomandate 
în procesul de predare a gramaticii. 
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1. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 

didactice existente - Clasa I

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să recunoaşteţi exerciţiile adecvate, spre deosebire de cele mai 
puţin potrivite sau de cele care nu au cerinţe bine formulate;  

 ■ să formulaţi sarcini clare, având ca scop dezvoltarea unei 
competenţe precise;

 ■ să adaptaţi materialele din manual, în funcţie de nivelul elevilor 
şi de competenţa vizată;

 ■ să exploataţi efi cient fi ecare unitate didactică din manual.
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1.1. Prezentarea manualului

1.1.1. Limba şi literatura română pentru minorităţile naţionale - 
Manual pentru clasa I, Emese-Márta Makai, Anna-Maria Nagy, Bucureşti, 
Editura All, 2005.

Manualul la care ne-am oprit pentru realizarea unei analize mai extinse, 
dar şi pentru a face o comparaţie cu programa şcolară în vigoare, este cel 
apărut la Editura All, ai cărui autori sunt Makai Emese-Márta şi Nagy Anna-
Maria. Este vorba despre manualul Limba şi literatura română pentru minorităţile 
naţionale - Manual pentru clasa I (ne vom referi atât la manualul destinat 
minorităţii maghiare, cât şi la cel destinat minorităţii germane). Opţiunea 
noastră pentru acest manual este motivată de frecvenţa mare cu care este 
utilizat la clasă de către învăţători. Considerăm că acesta vine în întâmpinarea 
nevoilor educaţionale ale elevilor, fi ind în conformitate cu programa şcolară 
de limba şi literatura română, pentru clasele I şi a II-a, pentru şcolile şi secţiile 
cu predare în limba minorităţilor naţionale, apărută în anul 2003. 

În continuare, vom prezenta acele elemente care, în viziunea noastră, 
merită să fi e luate în considerare atunci când vorbim despre materialele 
didactice de calitate pe care ni le dorim cu toţii. 

 ■ În primul rând, este remarcabilă forma de prezentare - un manual 
colorat, frumos ilustrat, atractiv pentru copii, motiv pentru care pledăm 
şi noi pentru folosirea sa. 

 ■ De asemenea, credem că păstrarea aceloraşi personaje pe tot 
parcursul manualului reprezintă un alt avantaj, întrucât, în acest 
fel, elevii empatizează cu ele, dorind să afl e ce se va întâmpla în 
continuare. De altfel, majoritatea manualelor moderne de limbi străine 
merg pe desemnarea unui personaj unic sau a unui grup de personaje 
care însoţeşte/însoţesc elevul pe tot parcursul învăţării. În manualul 
analizat aici îi avem, în calitate de personaje principale, pe ursuleţul 
Martinică, pe Iepurilă şi pe Cipi. 

Sugestie: Ar fi  fost, poate, utilă o prezentare a personajelor, încă de la 
început. Deşi, pe primele pagini, apar imagini cu personajele ilustrate, numele 
acestora le afl ăm mult mai târziu. De remarcat este faptul că elevii se vor 
reîntâlni cu aceleaşi personaje până şi în manualul de clasa a II-a, apărut la 
aceeaşi editură.

 ■ Un alt aspect pozitiv al manualului îl reprezintă Lista simbolurilor (vezi 
Figura 1). Aici sunt desemnate nişte iconiţe pentru fi ecare competenţă 
sau pentru diversele tipuri de exerciţii care se regăsesc pe tot parcursul 
manualului (de exemplu, masculin şi feminin, singular şi plural, dialog-
monolog, desenează, pronunţă corect etc.).

Figura 1 - Lista simbolurilor

Exerciţii:
1. Folosiţi acest manual la 
clasă? Îl cunoaşteţi? Dacă 
răspunsul este afi rmativ, 
încercaţi să evidenţiaţi 
câteva dintre aspectele 
pozitive/negative ale 
acestuia. 
2. Discutaţi cu colegii 
dumneavoastră şi 
afl aţi dacă folosesc un 
alt manual decât cel 
analizat aici. Afl aţi ce i-a 
determinat să-l aleagă.

Reţineţi:
Folosirea unui personaj 
unic asigură o legătură 
mult mai bună a elevului 
cu manualul.

Teme de refl ecţie:
1. Consideraţi că 
manualele de limba 
română ca limbă 
nematernă pe care 
le cunoaşteţi au fost 
realizate în conformitate 
cu programa şcolară? 
Care vi se pare manualul 
cel mai adecvat din acest 
punct de vedere?
2. Sunteţi de părere că 
obiectivele programei 
apar destul de clar 
ilustrate în manualele 
utilizate? Care sunt, în 
general, problemele pe 
care le-aţi întâmpinat?
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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 ■ În plus, manualul oferă, la fi nal, conţinuturile şi numărul de ore aferente, dar şi câteva activităţi 
pentru dezvoltarea competenţei de comunicare, deosebit de utile profesorului în timpul lecţiilor. 

1.1.2. Programa şcolară de limbă şi literatură română (clasele I şi a II-a), pentru şcolile şi secţiile cu 
predare în limba minorităţilor naţionale, 2003.

În programa şcolară pentru clasa I, pe lângă obiectivele-cadru şi cele de referinţă, sunt incluse şi diferite 
tipuri de activităţi adecvate grupei de vârstă, vizând dezvoltarea diverselor competenţe. Din acest motiv, vom 
încerca, în cele ce urmează,  să prezentăm aceste activităţi şi să le comentăm, atunci când va fi  necesar. Mai 
întâi însă, vom expune obiectivele-cadru ale programei şcolare pentru clasele I şi a II-a:

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura);
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă;
5. Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală.
Dintre obiectivele-cadru enumerate, în clasa I se urmăreşte exclusiv formarea unor competenţe de 

comunicare orală, dezvoltându-se, aşadar, doar trei obiective-cadru dintre cele cinci: dezvoltarea capacităţii 
de receptare a unui mesaj oral, a celei de exprimare orală şi formarea atitudinilor de empatie culturală. În 
continuare, prezentăm obiectivele de referinţă aferente fi ecărui obiectiv-cadru, împreună cu activităţile 
sugerate de programa şcolară. Astfel, la sfârşitul clasei I, elevul ar trebui să fi e capabil:

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
 ■ să desprindă semnifi caţia globală a unui mesaj articulat clar şi rar, să recunoască sensul unor cuvinte 

din perioada preabecedară; 
Activităţi – sunt sugerate exerciţii de tipul: A/F, selectare şi ordonare de imagini şi de obiecte, înţelegere 

după auz pe bază de imagini. 
 ■ să distingă silabele dintr-un cuvânt şi sunetele dintr-o anumită silabă; 

Activităţi - exerciţii de tipul: despărţire a cuvintelor în silabe, identifi care a sunetelor în diferite poziţii, 
descoperire de cuvinte care încep/conţin/se termină cu o silabă.   

 ■ să recunoască mărcile gramaticale (de gen, număr, persoană etc.); 
Activităţi – sunt recomandate exerciţii de tipul identifi care – m., f., sg., 

pl.
 ■ să reacţioneze verbal şi nonverbal la un mesaj scurt oral; 

Activităţi - exerciţii de tipul: executarea unor instrucţiuni sau comenzi, 
pantomimă, exersarea formulelor de salut. 

 ■ să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori.
Activităţi - exerciţii de tipul: joc de rol, simulări.
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

 ■ să pronunţe corect sunetele limbii române;
Activităţi - exerciţii de tipul: pronunţie, repetare după model.

 ■ să utilizeze cuvintele în enunţuri proprii, simple, clare;
Activităţi - exerciţii de tipul: alcătuire de propoziţii cu cuvintele date, 

povestire după imagini, parafrazări. 
 ■ să descrie o imagine pe baza unor întrebări de sprijin;

Activităţi - exerciţii de tipul: lectură de imagini, răspunsuri la întrebări.
 ■ să-şi exprime acordul şi dezacordul faţă de o situaţie dată;

Activităţi - exerciţii de tipul: răspuns la întrebări, joc de rol/didactic.
 ■ să se prezinte şi să prezinte pe cineva, cu sprijinul învăţătorului;

Activităţi - exerciţii de tipul: monolog, activităţi în perechi.
 ■ să iniţieze, să participe şi să încheie o conversaţie folosind formule 

uzuale.
Activităţi - exerciţii de tipul: joc de rol, dialog.
Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală

 ■ să manifeste curiozitate în cadrul dialogurilor de grup faţă de sărbătorile laice şi religioase respectate 
în familie şi în comunitate.
Activităţi – aici, sunt sugerate exerciţii de tipul: conversaţii în limba maternă, cu reluări şi parafrazări 

în limba română. 
Observaţie: Considerăm că ar fi  mult mai productiv un tip de exerciţiu care să urmărească, pe lângă 

formarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală, şi dezvoltarea capacităţii de exprimare orală în 
limba română, şi, în paralel, chiar şi a capacităţii de receptare a unui mesaj oral, prin participarea activă la 
dialog. 

Exerciţii:
1. Care sunt activităţile 
dumneavoastră preferate 
din manuale, dintre cele 
propuse de programa 
şcolară?
2. Ce alte tipuri 
de activităţi care 
vizează dezvoltarea 
competenţelor de 
comunicare utilizaţi? 
Oferiţi-le colegilor câteva 
exemple!
3. Care activităţi s-au 
dovedit a avea un mai 
mare succes în rândul 
elevilor? Cum explicaţi 
acest lucru?
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1.1.3. Corelaţia manual - programă

Temele alese sunt de interes general, fi ind legate  de mediul familiar al elevului: Eu şi familia mea, Satul, 
Oraşul, Şcoala, Exprimarea timpului. Anotimpurile şi vacanţele şcolare, Timpul liber, Mediul, îngrijirea mediului, 
curăţenia. Programa specifi că faptul că nu se urmăreşte predarea unui lexic foarte vast, ci doar a lexicului 
minimal existent în Abecedarul românesc, cuvinte care vor fi  abordate din punct de vedere funcţional şi aplicativ. 
De altfel, nici nu se putea avea în vedere un număr foarte mare de cuvinte, deoarece elevii nu sunt capabili să 
îşi însuşească mai mult de 8-10 cuvinte pe oră şi până la 500 de cuvinte pe an (vezi Unitatea I, cap. Câte cuvinte ar 
trebui predate pe lecţie?). Conţinuturile prevăzute în programă au fost preluate şi dezvoltate în manual, dovadă 
fi ind titlurile lecţiilor, care nu sunt altceva decât reluări ale acestora (Satul, Oraşul, Familia mea, La şcoală etc.).   

În opinia noastră, există o concordanţă clară între programa şcolară şi manualul Editurii All, care 
urmăreşte, în cea mai mare parte, obiectivele specifi ce prevăzute pentru clasele I şi a II-a. Activităţile sugerate 
de programă au fost preluate de manual şi au fost aplicate diferitelor conţinuturi. Este, de asemenea, uşor de 
observat un tipar comun al lecţiilor: toate încep cu o imagine, care are drept scop dezvoltarea competenţei de 
exprimare orală şi exersarea pronunţiei şi a vocabularului. Urmează  exerciţii de gramatică şi/sau pronunţie, 
precum şi alte exerciţii de dezvoltare a vocabularului şi a capacităţii de comunicare. 

Ca eventuale neajunsuri, amintim faptul că tipurile de exerciţii nu sunt întotdeauna sufi cient de variate, 
iar unele activităţi, deşi îşi propun dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română, ajung să 
dezvolte mai curând abilităţi din domeniul matematicii. Vom dezvolta însă acest subiect puţin mai jos.

Exerciţii:
1. Există conţinuturi exploatate într-o măsură mai mare de manuale? Care sunt acestea?
2. Elevii dumneavoastră preferă anumite teme, dintre cele prevăzute în programă? Oferiţi exemple!

1.1.4. Structura manualului

Teme de refl ecţie:
1. Cunoaşteţi manualul discutat? Structura acestuia vi se pare bună?
2. Ce schimbări aţi opera în modalitatea de organizare a manualului? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Limba şi literatura română pentru minorităţile naţionale - Manual pentru clasa I conţine 53 de capitole, fi ecare 
capitol fi ind conceput pentru câte 2 ore didactice. Dintre cele 53 de capitole, şapte sunt destinate recapitulărilor 
şi evaluărilor, iar două, sărbătorilor (Sărbătorile de Crăciun şi Sărbătorile de Paşti), acoperind dezvoltarea 
atitudinilor de empatie culturală şi interculturală. 

În manual există şi un glosar de termeni (român-maghiar/german), în care cuvintele sunt inventariate 
pe unităţi, ceea ce facilitează învăţarea lexicului destinat fi ecărei teme. Remarcăm faptul că autorii au 
introdus aproximativ 16-18 cuvinte pe unitate, un număr pe care-l considerăm rezonabil pentru această grupă 
de vârstă.

Tot la fi nalul manualului, se găsesc două secţiuni dedicate profesorului. Una este intitulată Conţinutul 
lecţiilor, iar cealaltă, Jocuri didactice propuse pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare. Conţinutul lecţiilor 
include detalieri ale principalelor elemente incluse în cadrul fi ecărei lecţii. Fiecare conţinut este segmentat 
în cuvinte, structuri lexico-semantice şi un exerciţiu complementar (vezi Figura 2), prin care se urmăreşte 
fi xarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul orei. Acest set de indicaţii fi nale este, în opinia noastră, extrem 
de valoros, învăţătorul putându-şi structura lecţia în funcţie de scopul urmărit.

Figura 2 - Lunile anului Figura 3 - Jocuri didactice
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Cea de-a doua secţiune, Jocuri didactice propuse pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare, dedicată tot 
învăţătorului, este, şi ea, la fel de importantă. Spre deosebire de exerciţiile din manual, activităţile descrise aici 
conţin exemple clare şi fi xează, încă de la început, obiectivul pentru îndeplinirea căruia ar putea fi  utilizate.  

Exemplu: Cine are culoarea aceasta?(vezi Figura 3) 
Este un exerciţiu care îşi propune dezvoltarea sensibilităţii cromatice şi a limbajului, jocul fi ind 

recomandat, în acest caz, pentru fi xarea cunoştinţelor despre culori. 
Aceste activităţi de fi nal vizează, de regulă, vocabularul. Se regăsesc, în această secţiune, exerciţii de 

antonimie, de realizare a unor sfere lexicale, de identifi care a unor elemente lexicale etc. (a se vedea Figura 4). 

Figura 4
În ciuda faptului că, aşa cum am afi rmat deja, acest gen de exerciţii sunt binevenite, există şi unele pe 

care le considerăm puţin cam difi cile pentru acest nivel. Iată un exemplu:

Figura 5 - Repetă vocala
Repetă vocala! Un asemenea exerciţiu (vezi Figura 5) îşi propune să activeze şi să îmbogăţească vocabularul 

elevului, însă credem că ar fi  mai potrivit pentru fi nalul clasei I, ca exerciţiu de fi xare a vocabularului învăţat, 
deoarece, în caz contrar, va activa un număr restrâns de elemente lexicale, punându-l în difi cultate pe elev. 

O altă activitate pe care o considerăm nepotrivită pentru această grupă de vârstă (sub forma în care apare 
în manual) este Jocul de memorie (Figura 6), care urmăreşte dezvoltarea memoriei şi activarea vocabularului.

Figura 5 - Repetă vocala
Cu toate că exerciţiul e foarte interesant ca tip de activitate, considerăm că este prea difi cil, datorită 

faptului că solicită memorarea unui număr mare  de elemente aparţinând unor arii tematice diferite. Lucrurile 
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s-ar simplifi ca simţitor dacă elementele ar fi  organizate pe sfere tematice. Pe 
de altă parte însă, el poate constitui un bun exerciţiu de fi xare sau, în egală 
măsură, recomandăm să fi e folosit în miniconcursuri pe echipe, organizate de 
învăţător. 

Având în vedere observaţiile făcute, putem afi rma că manualul ales 
este în conformitate cu programa şcolară de limbă şi literatură română pentru  
clasele I şi a II-a pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba minorităţilor 
naţionale. Mai mult, este un manual modern, din punctul de vedere al structurii 
şi al modului de prezentare, încercând să vină în întâmpinarea posibilelor 
probleme care apar în procesul de predare-învăţare. 

1.2. Structura unei unităţi de învăţare

În acest caz, avem de-a face cu un manual a cărui structură este aproximativ fi xă, fapt ce reprezintă un 
avantaj major - o organizare foarte clară a materialului de învăţare -, dar şi dezavantajul de a deveni, uneori, 
previzibil pentru publicul vizat. La această vârstă, diversitatea, surpriza, imprevizibilul captează atenţia 
elevilor. 

În cadrul fi ecărei lecţii, sunt folosite aproximativ aceleaşi tipuri de exerciţii, cu foarte mici modifi cări. 
La prima vedere, toate exerciţiile par a avea, ca prim obiectiv, dezvoltarea competenţei lexicale, lucru lesne de 
înţeles, dacă luăm în considerare numărul limitat de elemente de vocabular pe care elevii le stăpânesc până 
în acest moment. De asemenea, un alt neajuns este reprezentat de ambiguitatea cerinţelor şi, uneori, chiar 
de lipsa totală a acestora, fapt ce duce la crearea unor confuzii. De pildă, se remarcă cu destulă uşurinţă 
numărul mare de imagini care nu par a presupune altceva decât numirea efectivă a obiectului/elementului 
(îmbogăţirea vocabularului). 

În ceea ce priveşte reprezentarea fi ecărei competenţe în cadrul unităţilor didactice, este de menţionat 
faptul că numărul cel mai scăzut de exerciţii este dedicat competenţei de receptare a mesajului oral (prezentă, 
mai ales, în secţiunile dialogate). Prin comparaţie cu aceasta, competenţa de producere a mesajului oral este 
mult mai des întâlnită, spre deosebire de activităţile de dezvoltare a atitudinilor de empatie culturală şi 
interculturală. Considerăm că acestea s-ar putea include în fi ecare lecţie, cu ajutorul unor secvenţe monologate 
sau dialogate scurte, prin care tema lecţiei să fi e pusă în relaţie cu obiceiurile naţionalităţilor reprezentate în 
clasă.

Temă de refl ecţie:
Amintiţi-vă de un alt manual pentru clasa I pe care l-aţi utilizat la clasă sau pe care doar l-aţi răsfoit. 
Cum erau structurate unităţile? Exista un echilibru mai clar între tipurile de exerciţii aferente capacităţilor 
dezvoltate?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

1.3. Tipuri de exerciţii /activităţi

Temă de refl ecţie:
Alcătuiţi o listă cu tipurile de exerciţii pe care le consideraţi potrivite pentru clasa I. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Înainte de a trece la inventarierea, pe competenţe, a exerciţiilor şi a 
activităţilor adecvate clasei de vârstă avute în vedere, se impune o trecere în 
revistă a principalelor tipuri de exerciţii folosite în acest manual. Astfel, am 
distins 18 tipuri principale de exerciţii, cu care se lucrează pe parcursul întregului 
manual:

Exerciţiul de numire, are ca obiectiv principal dezvoltarea vocabularului 
(vezi Figura 7), în vreme ce următorul tip de activitate, lectura de imagini, deschide 
fi ecare unitate a manualului (Figura 8), apărând, uneori, sub forma unui exerciţiu 
de povestire după imagini. În acest caz, competenţele vizate sunt exprimarea 
orală, receptarea de mesaj oral şi competenţa lingvistică - noţiunile de fonetică, 
gramatică şi vocabular aferente conţinutului. Figura 7

Exerciţiu:
a. Având în vedere 
exerciţiile prezentate 
anterior, care vi se pare 
cel mai efi cient/mai 
puţin efi cient?    
b. Cum ar putea fi  
schimbat pentru a deveni 
(mai) efi cient?
Lucraţi în perechi!
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Figura 8
Un alt tip de activitate a cărei cerinţă e ambiguă şi care riscă să devină un simplu exerciţiu de desen, 

în loc de unul de fi xare a cunoştinţelor sau de conversaţie, este Completează desenele! sau Colorează! (Figura 9).

Figura 9
Dacă învăţătorul/învăţătoarea nu este sufi cient de inventiv/-ă, acest exerciţiu ar putea să cadă în 

categoria celor întru totul inutile. În alte cazuri, rezolvarea cerinţelor nu implică niciuna din competenţele de 
comunicare: de exemplu, găsirea drumului de la Martinică la miere (Figura 11), care pare, mai degrabă, un 
exerciţiu de logică, şi nu unul de limba română. Apar însă şi variante mai efi ciente ale acestui tip de exerciţiu, 
cum ar fi , de pildă, descoperirea sensului cuvântului scurt (Figura 10) prin găsirea celui mai scurt drum către 
şcoală.

Figura 10 Figura 11
În alte situaţii, cerinţele sunt mult prea generale, lăsând libertate totală elevilor şi punându-i, astfel, în 

difi cultate. Se ştie că, la această vârstă, ei nu sunt capabili de descrieri prea vaste.

Figura 12 Figura 13
Exerciţiile de caligrafi e sau mini-sudoku pot fi  amuzante şi efi ciente (Figura 13).
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Acestora li se adaugă exerciţiile de antonimie, cele pentru exersarea formelor de singular-plural sau 
activităţile destinate alcătuirii de enunţuri (interogative şi enunţiative) (Figura 14).

Figura 14
Exerciţiile de despărţire în silabe sunt şi ele foarte atractive, oferind elevilor indicii de rezolvare (numărul 

de silabe, cu ajutorul liniuţelor). În aceeaşi categorie intră şi activităţi cu un grad de difi cultate mai ridicat, de 
tipul Spune cuvinte care încep cu silaba x (Figura 15). 

Figura 15
Pentru dezvoltarea competenţelor orale (de receptare şi producere), se utilizează, adesea, monologul şi 

dialogul (Figura 16).

Figura 16
În acelaşi scop, sunt utilizate şi exerciţiile de identifi care a diferenţelor (Spune ce s-a schimbat!) sau de 

prezentare de persoane sau de personaje (Figura 17).

Figura 17
În vederea îmbogăţirii vocabularului, se utilizează sarcini de lucru de tipul: Încercuieşte obiectul!  sau 

Leagă ce se potriveşte!

Figura 18

Exerciţiu:
Revedeţi tipurile de exerciţii/activităţi expuse anterior şi spuneţi care vi se par mai aproape de preferinţele 
elevilor şi pe care le consideraţi mai efi ciente. Argumentaţi!
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Printre activităţile pe care le considerăm nepotrivite pentru un manual de limba română, amintim:
 ■ exerciţiile care vizează dezvoltarea aptitudinilor logice;
 ■ exerciţiile care urmăresc dezvoltarea deprinderilor matematice;
 ■ exerciţiile care vizează cunoştinţe generale.

a. Exerciţii care vizează dezvoltarea aptitudinilor logice
Un exemplu de astfel de exerciţiu ar fi  labirintul (drumul ursului spre miere). Singura explicaţie pe care 

am găsit-o pentru prezenţa sa în manual este fi xarea direcţiei cu ajutorul unor expresii sau a unor elemente 
lexicale (înainte, la stânga, la dreapta). De aceea, sugerăm utilizarea sa printre activităţile făcute în clasă doar în 
scopul relaxării, fără un scop didactic propriu-zis. În aceeaşi categorie intră şi Colorează drumul mistreţului spre 
ghinde! (Figura 19).

Figura 19
Şi o cerinţă de tipul Completează după model! vizează aptitudinile logice sau atenţia elevilor. Aceasta s-ar 

putea folosi la clasă, sub forma unui exerciţiu de înviorare, dacă ar fi  pusă în legătură cu o poezie sau cu un 
cântecel. 

Desenează mai multe mingi roşii decât numărul fetiţelor şi mai puţine mingi albastre decât numărul băieţilor 
poate fi  utilizat ca un exerciţiu de vocabular, pentru fi xarea unor cuvinte: mingi, roşii, număr, fetiţe, puţine, 
albastre, însă, aşa cum este formulată cerinţa, el rămâne doar un simplu exerciţiu de logică.

Figura 20 Figura 21 Figura 22
În aceeaşi situaţie se găseşte şi exerciţiul din Figura 22 - Găseşte roata potrivită. 
b. Exerciţii care urmăresc dezvoltarea deprinderilor matematice
Vă oferim, mai jos, câteva exemple concludente:

 ■ Desenează obiecte din clasă, folosind următoarele linii! (Figura 23);

Figura 23 Figura 24
 ■ Completează cu semnele <; >; =; ! sau Micşorează desenul! (Figura 24);
 ■ Numerotează casele! sau Cum împarţi egal bomboanele? (Figura 25). 

Figura 25
c. Exerciţii care vizează cunoştinţe generale
Considerăm că o cerinţă de tipul Încercuieşte obiectele care se fac în fabricile din oraşul tău! vizează cunoştinţe 

pe care nu le deţin toţi elevii la această vârstă. 
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Exerciţiu:
Alegeţi câte un exerciţiu din cele trei categorii enumerate mai sus şi încercaţi să-l modifi caţi în aşa fel încât 
să răspundă atât nevoilor programei şcolare, cât şi necesităţilor elevilor. Lucraţi în perechi!

1.3.1. Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală

Din păcate, autorii au inclus în manual o singură 
poveste – Scufi ţa Roşie (Figura 26). Dacă este citită de 
învăţător, povestea se poate transforma într-un foarte 
efi cient exerciţiu de înţelegere a mesajului oral: se pot 
imagina activităţi pe marginea textului audiat, care să 
preceadă sau să urmeze momentul efectiv al poveştii.  

Recomandăm includerea unui număr mai mare 
de poveşti în manualele pentru ciclul primar. Un 
motiv însemnat ar fi  acela că ele constituie, adesea, o 
punte între elevii de naţionalităţi diferite, facilitând 
dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi 
interculturală. 

În manualul care constituie obiectul analizei 
noastre, am reperat foarte puţine exerciţii dedicate 
acestui din urmă aspect, cu două excepţii notabile: cele 
două unităţi consacrate Crăciunului şi Paştelui. Din 
nefericire, nici în aceste două unităţi nu există exerciţii 
specifi ce, ci doar sarcini care ar putea fi  interpretate în 
acest sens. Un exemplu elocvent îl constituie o cerinţă 
vagă de tipul:  Pune întrebări şi răspunde! (Figura 27). 
Imaginile nu sunt tocmai generoase sau sufi cient de 
dinamice, aşa că un dialog pe marginea lor nu e tocmai 
uşor de realizat.

Figura 27
Programa şcolară propune ,,conversaţii în limba maternă, cu parafraze şi reluări/rezumări în limba 

română din partea învăţătorului”, însă o soluţie mai potrivită ar fi  selectarea unui set de imagini mai inspirate, 
care să stimuleze imaginaţia copiilor.

Exerciţii:
1. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu exerciţiile de dezvoltare a atitudinilor de empatie 
culturală şi interculturală? Vi se par pertinente observaţiile? Argumentaţi! 
2. Enumeraţi alte câteva tipuri de exerciţii pe care le folosiţi în scopul dezvoltării acestor atitudini. Afl aţi 
ce alte exerciţii folosesc colegii dumneavoastră.

1.3.2. Receptarea mesajului oral

Temă de refl ecţie:
Revedeţi principalele manuale pentru clasa I pe care le folosiţi/le-aţi folosit. Cum este reprezentată 
capacitatea de receptare a mesajului oral în acestea? Aţi identifi cat exerciţii dedicate strict dezvoltării 
acestei capacităţi? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Figura 26
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Capacitatea de receptare a mesajului oral este prezentă în manual doar prin interacţiunile dialogate care au 
loc între elevi.  În primul exerciţiu al fi ecărei unităţi se încearcă dezvoltarea mai multor competenţe:

 ■ În primul rând, este aşa-numita lectură după imagini, care presupune dezvoltarea capacităţii de 
producere de mesaj oral şi de receptare de mesaj oral, iar, în paralel, îmbogăţirea/fi xarea vocabularului. 

 ■ În al doilea rând, prin exersarea pronunţiei şi a diferitelor acte de vorbire, se face apel şi la capacitatea 
de receptare a unui mesaj oral. 
Oferim, mai jos, câteva exemple de astfel de exerciţii:

Figura 28

1.3.3. Producerea de mesaje orale

Autorii manualului au încercat ca, prin 
intermediul exerciţiilor de colorare şi de desen, atât 
de îndrăgite de copii la această vârstă, să urmărească 
dezvoltarea competenţei de producere a mesajului oral, 
dar şi pe cea de îmbogăţire şi fi xare a vocabularului. 

De remarcat este faptul că se face trimitere, în permanenţă, la lumea copilului. De asemenea, sarcinile 
sunt personalizate, ceea ce presupune o implicare mai mare din partea elevului. 

Pornind de la exerciţiul Completează desenele! (Figura 29) - care urmăreşte doar desenarea şi completarea 
unor imagini - propunem continuarea activităţii cu o cerinţă de tipul: Completează desenele şi discută cu colegul 
tău despre ce lipseşte din ele! În acest fel, o sarcină fără un obiectiv clar va deveni una care urmăreşte dezvoltarea 
competenţelor de producere şi receptare de mesaj oral (se exersează dialogul între doi colegi).

Reţineţi:
Personalizarea exerciţiilor şi a sarcinilor îi aduce 
pe elevi mai aproape de manual.
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Figura 29
Oferim, mai jos, câteva mostre de exerciţii care urmează aceeaşi idee, împreună cu completările noastre:

 ■ Colorează obiectele şcolarului! 
Propunerea noastră: Colorează obiectele şcolarului, spune cum se numesc şi ce puteţi face cu ele! (Figura 30)

Figura 30 Figura 31 Figura 32
 ■ Deseneaz-o pe colega de bancă a lui Cipi! Cum se numeşte ea?

Propunerea noastră: Deseneaz-o pe colega de bancă a lui Cipi! Cum se numeşte ea? Prezint-o oral colegilor tăi! 
Descrie-o colegilor tăi! (Figura 31)

 ■ Desenează cum te joci cu colegii de clasă în curtea şcolii! 
Propunerea noastră: Desenează cum te joci cu colegii de clasă în curtea şcolii! După ce ai terminat desenul 

spune-le colegilor ce reprezintă acesta şi răspunde la întrebările lor! (Figura 32)
Conform indicaţiei din manual, elevii trebuie 

doar să deseneze, fără să-şi activeze vocabularul legat 
de sfera tematică respectivă. De aceea, este necesară 
o sarcină care să le ceară să prezinte oral colegilor lor 
desenele realizate. 

 ■ Colorează obiectele pe care le spală Ionel! 
Propunerea noastră: Spune de ce le-ai ales! De ce nu pot fi  spălate celelalte? (Figura 33)

Figura 33 Figura 34 Figura 35
 ■ Desenează cartea ta preferată! (Figura 34)  

Propunerea noastră: 
Desenează cartea ta preferată!
a. Spune de ce preferi această carte!
b. Întreabă-l/(-o) pe colegul tău/colega ta de bancă dacă are o carte peferată şi roagă-l/roag-o să vorbească despre ea!

 ■ Desenează orarul tău de azi! (Figura 35)
Propunerea noastră: Este, din nou, o sarcină mult prea generală. În acest caz, e recomandat să li se ceară 

elevilor şi să spună ce orar au în ziua respectivă. 
 ■ Care este cel mai sănătos mic dejun? Pune un punct sub el! (Figura 36)

Figura 36 Figura 37 Figura 38

Reţineţi:
Sarcinile trebuie să fi e formulate foarte clar, 
evidenţiind obiectivul vizat. 
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Propunerea noastră: Discutaţi cu colegul vostru şi aduceţi argumente pentru fi ecare tip de mic dejun. În aceeaşi 
situaţie se afl ă şi cerinţa Desenează cina preferată. 

 ■ Martinică şi Iepurilă sunt la cinematograf. Desenează o scenă din fi lmul la care se uită! (Figura 37)
Propunerea noastră: Considerăm că e indicat să li se ceară elevilor şi să descrie scena respectivă şi să 

explice de ce au ales-o.
 ■ Ce indicatoare cunoşti? Completează! 

Propunerea noastră: Ce reprezintă fi ecare? (Figura 38)

În concluzie, învăţătorul are libertatea de a completa exerciţiile propuse de manual, făcându-le mai 
potrivite şi mai efi ciente pentru îndeplinirea scopurilor pe care le urmăreşte. De pildă, un exerciţiu banal de 
desenare sau colorare se poate transforma într-un bun pretext de conversaţie, cerându-le elevilor să prezinte 
ce au desenat/colorat şi să motiveze. Indicaţii de tipul lucraţi în perechi/în grupuri! sunt absolut necesare în 
munca la clasă, pentru o bună regizare şi, implicit, desfăşurare a procesului didactic.

Exerciţii:
1. Aţi folosit la clasă aceste tipuri de exerciţii?
2. Le-aţi modifi cat cerinţa sau le-aţi folosit ca atare?
3. Cum reacţionează elevii la aceste activităţi? Sunt pe gustul lor?
4. Sugeraţi şi alte activităţi de producere a mesajului oral folosite la clasă sau care consideraţi că s-ar 
bucura de succes în rândul copiilor. 

În cele ce urmează, oferim câteva propuneri de activităţi, care vizează exersarea competenţelor orale (de 
producere şi receptare), dar şi fi xarea/activarea vocabularului: continuarea unei poveşti, identifi carea diferenţelor 
şi aşezarea obiectelor la locul lor obişnuit. Elevii le găsesc, de cele mai multe ori, amuzante şi atractive, întrucât le 
stimulează imaginaţia. 

1. Continuă povestea!
Priveşte imaginile şi reconstruieşte povestea. Spune ce se întâmplă în cele două etape şi ce crezi că se va întâmpla 

în continuare. Desenează etapa următoare.

1. 2. 3.

2. Unde punem lucrurile în cameră? 
Priveşte imaginile cu obiectele din cameră şi încearcă să le aşezi la locul lor. Spune care va fi  poziţia lor!
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3. Găseşte diferenţele!
Priveşte imaginile de mai jos şi încearcă să descoperi care sunt diferenţele dintre ele. Spune-i colegului tău ce ai 

descoperit!

a. b.

1.3.4. Competenţa lexicală

Temă de refl ecţie:
Vi se pare că se exersează sufi cient competenţa lexicală în cadrul  lecţiilor de limba română la clasa I? Dacă 
ar fi  să stabiliţi un clasament al competenţelor exersate mai mult în clasă, pe ce loc s-ar găsi cea lexicală?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Este cât se poate de evident că, în manualele de limba română pentru clasa I, competenţei lexicale i se 
acordă cea mai mare atenţie. Sunt prezente  nenumărate activităţi destinate îmbogăţirii şi fi xării vocabularului. 
Faptul în sine este justifi cat, având în vedere că este vorba de clasa I, iar elevii au nevoie de un vocabular 
minimal pentru a face faţă unor situaţii de comunicare diferite în clasă sau în afara şcolii. 

Vă oferim, mai jos, câteva exemple de exerciţii efi ciente de exersare a vocabularului, incluse în manualul 
de limba română al Editurii All:

 ■ Exerciţii de numire a obiectului (de tip fl ashcards) – prezente în cadrul fi ecărei lecţii, asigurând numărul 
minim de elemente de vocabular pe care trebuie să şi le însuşească elevii (Figura 39);

Figura 39 Figura 40 Figura 41
 ■ Colorează, încercuieşte, pune punct sub… (Figura 40) - un exerciţiu de recunoaştere şi de identifi care a 

unor obiecte; se presupune că elevul stăpâneşte elementele lexicale reprezentate;
 ■ Sudoku – elevii trebuie să numească şi să observe diferenţa dintre obiectele din chenar;
 ■ Antonimie – lung şi scurt (spune cum sunt fustele şi cămăşile!) sau mare şi mic.  Singura obiecţie pe care 

o putem aduce acestui tip de exerciţiu este că e greu de determinat care obiecte sunt lungi/scurte sau 
care sunt mari/mici (Figura 42);  

Figura 42
 ■ Recunoaşte meseria! – după simbol;
 ■ Leagă ilustraţiile! (organizate pe sfere tematice)  - de exemplu, legume şi fructe.

Pe lângă aceste exerciţii, dezvoltarea vocabularului este urmărită şi prin celelalte activităţi care au ca 
obiectiv principal dezvoltarea unei alte capacităţi.
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Exerciţii:
1. Ce proporţie ocupă exerciţiile lexicale în cadrul lecţiilor dumneavoastră de limba română? Ce tipuri de 
activităţi folosiţi în general? 
2. Care sunt exerciţiile lexicale care nu vă plac/nu au fost îndrăgite de elevi?
3. Care sunt activităţile cele mai utilizate de dumneavoastră? Descrieţi un tip de exerciţiu. 
4. Dintre cele amintite de noi, numiţi-l pe cel mai bun/cel mai puţin bun, din punctul dumneavoastră de 
vedere.

Propunem, ca exerciţiu de fi xare a sensului, următorul tip de activitate, care poate fi  folosită în diferite 
situaţii, vizând sfere lexicale variate:

Desenaţi un cerc sub obiectele care se pot găsi în clasă şi un pătrat sub obiectele din casă şi şcoală.

Un alt exerciţiu efi cient şi, cu siguranţă, foarte îndrăgit de copii este Descoperiţi intrusul. Folosind imagini, 
elevii vor reţine mult mai uşor elementele noi de vocabular. 

În fi ecare rând, există câte un obiect care nu se potriveşte cu celelalte două. Descoperiţi care este acela! Spuneţi ce 
s-ar putea pune în locul obiectelor nepotrivite! 

a.

b.

c.
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d.

Pentru exersarea sferei lexicale care cuprinde obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte, propunem 
următoarea activitate: 

Citiţi enunţurile de mai jos şi găsiţi elementele potrivite. Trageţi săgeţi spre imaginile reprezentând aceste elemente. 
1. Ce porţi la gât atunci când este frig afară?
2. Ce porţi iarna pe cap?
3. Ce poartă Ioana la piscină?

Exerciţiu:
Cum vi se par exerciţiile propuse de noi? Credeţi că ar putea avea succes în rândul elevilor? 

1.3.5. Competenţa fonologică

Exerciţiu:
Alcătuiţi o listă cu tipurile principale de exerciţii care urmăresc dezvoltarea competenţei fonologice şi a 
celei gramaticale. Lucraţi în grupuri de patru persoane!

Această competenţă este exersată, în primul rând, prin activităţile de fi xare a pronunţiei, plasate la 
începutul fi ecărei lecţii, şi prin exerciţiile de despărţire în silabe, de recunoaştere a cuvintelor care conţin 
anumite sunete sau grupuri de sunete. Toate exerciţiile care urmăresc dezvoltarea acestei competenţe sunt 
clare şi vizează un set de obiective la fel de clare. Dăm, mai jos, câteva exemple:

 ■ exerciţii de pronunţie;

Figura 43 Figura 44 Figura 45
 ■ exerciţii de despărţire în silabe;
 ■ exerciţii de identifi care a vocalei într-un cuvânt;

Figura 46 Figura 47
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 ■ exerciţii de numire a unor cuvinte care încep cu o literă/o silabă;
 ■ exerciţii de recunoaştere a numărului de sunete.

Exerciţiu:
Comparaţi lista dumneavoastră de exerciţii cu cea dată de noi. Ce activităţi noi s-ar mai putea introduce? 
Discutaţi!

1.3.6. Capacitatea gramaticală

În manualul Editurii All, se exersează, în repetate rânduri, formele de singular şi de plural, de feminin şi 
masculin. Pe lângă acestea, fi ecare unitate vizează şi alte structuri lexico-gramaticale. La începutul lecţiilor, în 
secţiunea de lectură de imagini, sunt fi xate unele obiective care urmăresc dezvoltarea competenţei gramaticale. 
Printre ele, amintim: pronumele personale şi demonstrative, verbele de persoana I la prezent, singular şi 
plural, verbul a avea, verbele refl exive, trecutul sau viitorul.

Figura 48 Figura 49
În unităţile de învăţare, se regăsesc două tipuri de exerciţii de fi xare:

 ■ Singular - plural – elevii vor opera diferenţierea cu ajutorul dreptunghiurilor: un dreptunghi pentru 
singular şi două, pentru plural. 
Propunem un exerciţiu în care exersarea pluralului se realizează cu ajutorul imaginilor:
Elevul A va spune forma de singular, iar elevul B, pe cea de plural. Din nou, exerciţiul poate fi  extins la 

alte sfere lexicale.
Numiţi obiectele din imaginile de mai jos:

a.

b.

c.
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d.

e.

 ■ Masculin – feminin – două triunghiuri colorate distinct.

Figura 50

1.4. Un model de exploatare a unei unităţi de învăţare

Vă propunem, în continuare, un model de exploatare a unei unităţi şcolare din manualul de limba 
română pentru clasa I. Ne-am oprit la secţiunea intitulată În lumea poveştilor (Scufi ţa Roşie), deoarece ni s-a 
părut una dintre unităţile cele mai generoase, în privinţa posibilităţilor de dezvoltare a unor noi tipuri de 
activităţi. Această unitate urmăreşte, în primul rând, dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală. 

Noi vom insista pe receptarea de mesaj oral, competenţa cel mai slab reprezentată în manual.   
Unitatea începe cu o lectură de imagini, inspirate din povestea Scufi ţa Roşie (a se vedea Figura 26).
Propunem transformarea acestei activităţi într-una de comunicare, care să urmărească, mai întâi, 

receptarea de mesaj oral, iar apoi, producerea de mesaj oral. 

Cerinţa: 
Învăţătorul/învăţătoarea vă va citi povestea Scufi ţa Roşie. Ascultaţi şi, pornind de la imagini, încercaţi să spuneţi 

şi voi povestea. 
Povestea poate fi  spusă de un singur elev, sau, în lanţ, de toţi elevii.
Model:
Elevul A: Mama a trimis-o pe Scufi ţa Roşie la bunica sa cu mâncare. Pe drum, Scufi ţa a vrut să culeagă 

fl ori, dar s-a întâmplat ceva... 
Învăţătoarea: Cine să continue povestea? Un al doilea elev este desemnat de învăţătoare (sau de un coleg) să 

continue povestea.
Elevul B: Pe drum, ea s-a întâlnit cu lupul...
etc. 
Acestei activităţi ar trebui să îi urmeze un exerciţiu de vocabular sau o altă activitate de comunicare.

Povestea specifi că zonei tale!
Formaţi grupuri de câte patru persoane. Găsiţi o poveste din comunitatea/cultura voastră şi povestiţi-o 

colegilor. Numiţi câte o persoană din fi ecare grup care va trebui să spună povestea şi celorlalţi colegi. Votaţi 
povestea cea mai frumoasă! În fi nal, faceţi un desen cu patru scene importante din ea. 

Pune întrebări şi răspunde!
Acest tip de exerciţiu poate fi  transformat într-unul foarte apreciat de elevi, dacă se realizează sub forma 

unui interviu. 
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Pune întrebări şi răspunde!
Fiecare elev din clasă îşi va alege alţi cinci colegi pe care îi va întreba despre:

 ■ povestea preferată;
 ■ personajul de desene animate preferat;
 ■ prietenul cel mai bun;
 ■ sărbătoarea preferată;
 ■ sportul/activitatea preferată;

Pantomimă
Desemnaţi cinci persoane care trebuie să mimeze cinci lucruri legate de 

tema lecţiei. Decideţi împreună cu învăţătorul/învăţătoarea cuvintele. 
Ex. poveste, desen animat etc.

1.5. Concluzii

Manualul Limba şi literatura română pentru minorităţile naţionale - 
Manual pentru clasa I, apărut la editura All, este un manual care porneşte 
de la obiectivele şi recomandările programei şcolare pentru clasele I şi 
a II-a. Cu toate că, în ansamblu, poate fi  utilizat efi cient la clasă, acesta prezintă 
şi câteva neajunsuri clare: cerinţe ambigue, o lipsă de varietate în privinţa 
tipurilor de exerciţii propuse, dar şi o difi cultate în identifi carea competenţei 
vizate. Aceste probleme pot fi  însă uşor remediate de către învăţător, care 
are posibilitatea de a corecta/adapta/modifi ca sarcina, pentru a fi  accesibilă copiilor şi pentru a răspunde 
obiectivelor urmărite. 

Exerciţiile pe care învăţătorul le poate propune, pe marginea celor existente, ar trebui să urmărească 
formarea şi dezvoltarea tuturor capacităţilor, competenţelor şi atitudinilor specifi cate în programa şcolară. În 
acest sens, sperăm că exerciţiile sugerate de noi mai sus se vor dovedi utile în activitatea de predare-învăţare. 

IDEI DE LUAT ACASĂ

În demersul său didactic, învăţătorul trebuie să aibă în vedere următoarele:
  Personajele unice, exerciţiile bazate pe imagini şi jocurile didactice constituie întotdeauna 

elemente pozitive. 
  O unitate didactică care este echilibrată din punctul de vedere al competenţelor dezvoltate se 

dovedeşte a fi , în cele mai multe cazuri, şi una efi cientă. 
  Pentru a fi  cât mai bun, un manual ar trebui să includă activităţi diverse, pentru toate 

competenţele. 
  Un exerciţiu este adecvat dacă are o cerinţă clară şi un obiectiv uşor de identifi cat. 
  Un exerciţiu este nepotrivit dacă nu urmăreşte dezvoltarea unei competenţe de comunicare şi 

dacă are o sarcină neclară.
  Competenţele vizate de programă trebuie să se regăsească şi în activităţile din manual.

Exerciţii:
1. Vi se pare efi cient 
un astfel de model 
de exploatare? Ce aţi 
schimba/aţi adăuga la 
modelul nostru?
2. Aţi folosit vreodată 
exerciţii similare cu cele 
sugerate de noi? Au 
succes în rândul copiilor?
3. Aţi optat pentru 
exploatarea într-un alt fel 
a unităţilor manualului? 
Explicaţi!
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TEST

A. Răspundeţi cu adevărat sau fals:

1. Personajele unice îi fac pe elevi să empatizeze cu manualul.   
2. Un exerciţiu de tipul Desenează cum te joci cu colegii în curtea şcolii! este, mai degrabă, nepotrivit.
3. Capacitatea lexicală nu este destul de bine reprezentată în manualul de clasa I analizat. 

B. Alegeţi varianta corectă:
 
1. Lectura după imagini urmăreşte, în primul rând, dezvoltarea competenţei:

a. de producere de mesaj oral.
b. de receptare de mesaj oral.
c. gramaticale.   

2. Colorarea traseului spre miere este un exerciţiu încadrat în categoria:
a. exerciţiilor care vizează dezvoltarea aptitudinilor logice.
b. exerciţiilor care urmăresc dezvoltarea deprinderilor matematice.
c. exerciţiilor care vizează cunoştinţe general valabile.

3. Capacitatea de producere a mesajului oral poate fi  exersată cu activităţi de tipul:
a. Găsiţi diferenţele!
b. Continuaţi povestea!
c. Găsiţi diferenţele!  Continuaţi povestea! 

4. Dacă ar trebui să alegem o modalitate de explicare şi exemplifi care a sensului, în lumina celor 
expuse mai sus, cea mai potrivită ar fi :

a. traducerea.
b. utilizarea imaginilor.
c. utilizarea dicţionarului.

Bibliografi e:

1. Makai, Emese-Márta, Nagy, Anna-Maria, 2005, Limba şi literatura română pentru minorităţile naţionale - Manual pentru clasa I, 
Bucureşti, Editura All. 
2. Programa şcolară de limbă şi literatură română, clasele I şi a II-a, pentru şcolile şi secţiile cu predare în limbile minorităţilor naţionale, 2003.
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2. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 
didactice existente - Clasa a II-a

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să decideţi în ce măsură manualele pentru clasa a II-a respectă 
obiectivele de referinţă din programă;

 ■ să identifi caţi exerciţiile adecvate fi ecărei competenţe prevăzute 
în programă;

 ■ să descrieţi activităţile neadecvate incluse în manualele pentru 
clasa a II-a;

 ■ să adaptaţi exerciţiile nepotrivite, astfel încât să corespundă 
competenţelor şi grupei de vârstă vizate;

 ■ să propuneţi exerciţii şi activităţi pentru fi ecare competenţă în 
parte (receptarea mesajului oral şi scris, producerea mesajului oral 
şi scris);
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2.1. Prezentarea manualului

2.1.1. Titlul manualului şi motivaţia alegerii acestuia

Ne-am propus ca, în această secţiune, să oferim 
câteva sugestii de exploatare a manualelor şcolare şi a 
materialelor didactice utilizate de profesori şi învăţători 
în munca la clasă, mai precis, să propunem o serie de 
activităţi şi exerciţii pe marginea textelor incluse de 
autori în manual, să reformulăm cerinţele exerciţiilor 
existente, pentru a le face mai efi ciente, mai dinamice 
sau mai interesante pentru toţi participanţii la procesul 
didactic.

Am ales, spre exemplifi care, manualul de Limba 
şi literatura română al Editurii All, apărut în anul 2005 şi 
avându-i ca autori pe Emese-Márta Makai şi Anna-Mária 

Nagy. Menţionăm că el 
este utilizat atât pentru 
linia maghiară, cât şi 
pentru linia germană, 
cu acelaşi conţinut, 
diferenţa constând doar 
în cele două dicţionare 
– cel român-maghiar şi, 
respectiv, cel român-
german – afl ate la fi nalul  
manualelor. Un prim motiv pentru care a fost selectat manualul Editurii All 
este reprezentat de frecvenţa ridicată a utilizării acestuia de către învăţătorii 
care predau limba şi literatura română minorităţilor maghiare şi germane. 
Am considerat că, din moment ce învăţătorii îl preferă, manualul satisface, 
cel puţin într-o anumită măsură, nevoile de învăţare ale elevilor şi este, din 
punct de vedere calitativ, superior altor manuale de pe piaţă. Există, desigur, 
şi posibilitatea ca oferta de manuale să fi e scăzută, iar învăţătorii să fi e nevoiţi 
să recurgă la utilizarea celui de faţă, la fel cum nu e exclus ca aceştia să persiste 
în folosirea manualului pentru simplul motiv că acesta s-a impus prin „tradiţie 
şcolară”. Un alt considerent care a fost avut în vedere în selectarea manualului 
amintit este data relativ recentă de apariţie a acestuia (anul 2005), ceea ce 
sugerează că el a fost conceput în acord cu programa şcolară apărută în anul 
2003 şi afl ată încă în vigoare.

2.1.2. Corelaţia manual-programă

Vom începe prin a face precizarea că, pentru clasa a II-a, există o programă de limba şi literatura română 
destinată şcolilor şi secţiilor cu predare în limba minorităţilor naţionale, afl ată în vigoare începând cu anul 2003. 
Aceasta propune câteva obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare, care vizează dezvoltarea 
competenţelor de receptare şi producere a mesajului oral şi scris. 

Privind manualul în ansamblul lui, am constatat că acesta respectă, în mare măsură, programa pentru 
clasa a II-a, îndeosebi în privinţa dezvoltării competenţelor de exprimare scrisă şi de receptare a mesajului 
scris. Pe de altă parte, competenţa de receptare a mesajului oral, menţionată şi ea în programă, este omisă, 
pe tot parcursul manualului. Evident, ascultarea este exersată în cadrul unor activităţi ce vizează exprimarea 
orală sau scrisă, dar nu există exerciţii dedicate exclusiv ei. Considerăm greu de acceptat acest fapt, dacă 
avem în vedere că, la nivelul claselor primare, în special al claselor I şi a II-a, elevii învaţă o limbă nematernă 
ascultând-o şi, abia apoi, comunicând prin intermediul acesteia.      

În privinţa dezvoltării capacităţii de exprimare orală, programa prevede următoarele obiective de 
referinţă: să utilizeze corect accentul la nivelul cuvântului, să formuleze enunţuri simple, logice, utilizabile 
într-un context mai amplu, să construiască scurte enunţuri corecte din punct de vedere gramatical, să-şi 
exprime punctul de vedere în legătură cu fapte, stări, atitudini, să realizeze un dialog în cadrul grupului, pe 
teme familiare, acestea regăsindu-se, în mare măsură, în exerciţiile propuse în manualul All (cu excepţia celor 
care presupun simularea unor dialoguri pe teme cunoscute elevilor).  

Temă de refl ecţie:
Ce criterii urmăriţi când 
selectaţi manualele pe 
care le folosiţi la clasă? 
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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Dintre obiectivele prevăzute pentru dezvoltarea capacităţii de receptare 
a mesajului scris, manualul propune exerciţii care vizează: 

 ■ identifi carea unor litere, grupuri de litere;
 ■ identifi carea unor informaţii specifi ce dintr-un text;
 ■ citirea unui text în ritm propriu;
 ■ corelarea unor imagini cu textul;
 ■ înţelegerea semnifi caţiei globale a unui text. 

Privitor la capacitatea de exprimare scrisă, activităţile propuse în 
manual urmăresc obiective precum: scrierea corectă a unor litere, grupuri de 
litere, alcătuirea unor propoziţii şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie. 
Se poate observa că se insistă asupra receptării şi producerii de mesaje scrise, 
fapt oarecum justifi cat, ţinând cont că, doar la nivelul clasei a II-a, elevii încep 
să înveţe literele (aceste capacităţi nefi ind prevăzute în programa pentru clasa 
I). Referitor la dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală, 
care sunt menţionate în programă, s-a observat că manualul propune texte şi 
activităţi prin care elevii să descopere şi să cunoască tradiţii româneşti (texte 
despre sărbători, proverbe şi poveşti/basme româneşti adaptate nivelului).

Obiective de referinţă precum: desprinderea semnifi caţiei globale 
a unui mesaj clar articulat, emis cu viteză de la rar spre normal şi însoţit 
de gesturi, distingerea unor cuvinte/silabe în fl uxul vorbirii, sesizarea 
dezacordurilor apărute în exprimarea proprie şi a colegilor, executarea unor 
comenzi didactice rostite cu viteză normală, manifestarea interesului faţă de 
mesajul partenerului de dialog, care vizează, toate, receptarea mesajului oral, 
nu sunt luate în considerare de manualul pe care îl punem în discuţie şi, în 
consecinţă, exerciţiile dedicate dezvoltării acestei capacităţi sunt absente. Mai 
trebuie precizat că majoritatea exerciţiilor pe care autorii le propun vizează 
exploatarea, într-un fel sau altul, a unui text, nu valorifi că sufi cient imaginile 
şi urmăresc, mai degrabă, munca individuală, foarte puţine implicând munca 
în perechi sau în grupuri/echipe. 

2.1.3. Structura manualului

Unităţile din care este alcătuit manualul sunt organizate în funcţie de literele şi grupurile de litere pe 
care trebuie să le înveţe elevii la nivelul clasei a II-a, urmate fi ind de o serie de lecţii care exploatează teme 
specifi ce vârstei. Sunt propuse, de asemenea, şi lecţii dedicate evaluării, iar, la fi nalul manualului, sunt anexate 
lecturi suplimentare, liste de cuvinte care s-au împrietenit (sinonime)/s-au certat (antonime), un dicţionar 
român-german sau român-maghiar (în funcţie de minoritatea căreia i se adresează) şi câteva texte pentru 
copiere/dictare.    

Prezentăm, în continuare, titlurile unităţilor: Alunul (pentru litera a, A), Magazinul (pentru litera m, M), 
Livada (pentru litera e, E şi grupul de sunete ea), La telefon (pentru litera t, T), Inelul Irinei (pentru litera i, I şi 
grupurile de sunete ie, ia), Trenul rapid (pentru litera l, L), Motoreta (pentru litera o, O şi grupul de sunete oa), 
Pe mare (lecţie de evaluare), Aeroportul (pentru litera r, R), Murele Mirunei (pentru litera u, U şi grupurile de 
sunete ua, eau), Grădina (pentru litera ă, Ă), Norii (pentru litera n, N), Ziua lui Vlad (pentru litera v, V), Merele 
împăratului (pentru literele î, Î (â, Â)), Fănel (pentru litera f, F), Drumul norilor albi (lecţie de evaluare), Hoinar 
(pentru litera h, H), Zmeul de hârtie (pentru litera z, Z), Portul (pentru litera p, P), La balet (pentru litera b, B), 
Donald (pentru litera d, D), Micul pictor (pentru litera c, C), Cerbul (pentru grupul de sunete ce, Ce), Ciuperca 
(pentru grupul de sunete ci, Ci), Crăciunul în familie (lecţie de evaluare), Scafandrul (pentru litera s, S), Jucăria 
(pentru litera j, J), În vizită la veveriţă (pentru litera ţ, Ţ), Greierele şi furnica 
(pentru litera g, G), Degetarul de aur (pentru grupul de sunete ge, Ge), Colegi 
buni (pentru grupul de sunete gi, Gi), În lumea poveştilor (lecţie de evaluare), 
Mănuşa (pentru litera ş, Ş), Enache şi Costache (pentru grupul  de litere che, 
Che), Schimbul (pentru grupul de litere chi, Chi), Ghemul bunicii (pentru 
grupul de litere ghe, Ghe), Ghicitori (pentru grupul de litere ghi, Ghi), În parcul 
copiilor (lecţie de evaluare), Cu taxiul (pentru litera x, X), Papagalii Karinei 
(pentru litera k, K), Caseta video (pentru literele q, Q, w, W, y, Y), Alfabetul şi 
Literele jucăuşe (evaluare). 

Lecţiile axate pe teme specifi ce poartă următoarele titluri: Carnavalul 
literelor, Adunarea animalelor, Nu sunt acasă! (după G. Oster), La Paşti, 
Ouăle de Paşti, Anotimpurile, Cine este mai puternic? (după V. Sivetidis), Doi 
fraţi cuminţi (de Elena Farago), Băieţelul desenat pe asfalt (după Octav Pancu-

Exerciţii:
1. Lucraţi în grupuri de 
câte trei! În selectarea 
manualului pe care îl 
folosiţi la clasă, aveţi 
în vedere măsura în 
care acesta corespunde 
programei? Ce faceţi în 
cazul în care manualul nu 
corespunde programei? 
Utilizaţi materiale 
auxiliare? Care sunt 
acestea? 
2.  Lucraţi în perechi! Care 
dintre competenţe este 
cel mai bine exploatată 
în manualele pe care 
le utilizaţi de obicei? 
Care este cel mai puţin 
abordată? Argumentaţi!

Exerciţiu:
Pornind de la conţinutul 
manualului, găsiţi 
câteva puncte tari şi 
puncte slabe ale textelor 
propuse. Luaţi în 
considerare gradul de 
adecvare al titlurilor 
propuse la interesele 
şi nivelul de limbă 
ale elevilor. Lucraţi în 
perechi!



Unitatea 2

124

Iaşi), Carul frânt (după Anton Pann), Prin muncă vei ajunge la dorinţă, Puiul de elefant (basm popular), Vulpea 
pedepsită, Din aventurile lui Superman, Să vedem, să vedem (de Daniela Crăsnaru), Cartea.

2.2. Structura unei unităţi de învăţare

Pentru analiză, alegem unitatea dedicată literelor H, Z, P, B, D, C şi grupurilor de litere Ce, Ci, iar, din 
cadrul lecţiilor de evaluare, lecţia Crăciunul în familie. Chiar dacă am optat pentru analiza unei singure unităţi, 
menţionăm că toate unităţile de învăţare propuse urmează acelaşi şablon în privinţa modului de abordare a 
competenţelor de receptare şi producere a mesajului oral, respectiv, scris. 

Majoritatea exerciţiilor urmăresc dezvoltarea competenţei de receptare şi de producere a unui mesaj 
scris, iar câteva sunt destinate dezvoltării competenţei de exprimare orală.

Activităţile care vizează competenţa de receptare a mesajului scris urmăresc, uneori, descoperirea temei 
sau a ideii principale, iar, alteori, presupun o lectură atentă, pentru identifi carea, în text, a unor detalii. Există, 
desigur, şi exerciţii în care elevii trebuie să citească unele propoziţii care conţin grupuri de litere problematice 
pentru acest nivel. Considerăm că, în selectarea textelor, s-a ţinut seama de sferele de interes specifi ce vârstei 
elevilor. Să nu uităm că, la nivelul clasei a II-a, elevii iau, pentru prima dată, contact cu actul lecturii (pentru 
clasa I, sunt prevăzute doar competenţele de receptare a mesajului oral şi de exprimare orală) şi, în consecinţă, 
exerciţiile dedicate lui trebuie să fi e cât mai numeroase. Din acest punct de vedere, manualul pare în consonanţă 
cu această idee.

În privinţa predării şi evaluării competenţei de producere a mesajului scris, s-a remarcat că exerciţiile 
constau, adesea, în completarea unor cuvinte sau a unor propoziţii legate de textul după care apar. Atât 
predarea, cât şi evaluarea competenţei în discuţie sunt conforme cu vârsta elevilor, dar considerăm că ar fi  
trebuit să se aibă în vedere şi experienţele personale ale acestora, situaţiile autentice de comunicare în care 
elevii se pot afl a, la un moment dat. 

Activităţile destinate exprimării orale, pe de altă parte, sunt destul de puţin numeroase. Majoritatea 
presupun alcătuirea unor propoziţii pornind de la anumite elemente lexicale, despărţirea unor cuvinte în 
silabe, descoperirea cât mai multor cuvinte care încep cu anumite litere sau rezumarea orală a textului (în 
cazul secvenţelor dedicate evaluării). După o analiză succintă a exerciţiilor care au ca obiectiv dezvoltarea 
competenţei de producere a mesajului oral, constatăm că se acordă puţină importanţă creativităţii elevilor (o 
excepţie o constituie exerciţiile de tipul Închipuie-ţi că mergi în vizită la Donald! Spune ce vezi în camera lui!, p. 
47). În formularea cerinţelor, nu întotdeauna pare să se ţină seama de interesele elevilor, de experienţele lor de 
viaţă (nici cel puţin în cadrul lecţiei de evaluare intitulată Crăciunul în familie).   

În fi nal, nu putem să nu remarcăm că majoritatea exerciţiilor vizează competenţa de producere şi, 
respectiv, de receptare a mesajului scris. Exerciţiile care privesc dezvoltarea competenţei de exprimare orală 
sunt puţin numeroase, în comparaţie cu cele amintite anterior, iar cea de receptare a mesajului oral lipseşte, 
nu doar din această unitate, ci din întreg manualul. În opinia noastră, capacitatea de receptare a mesajului 
oral este fundamentală în procesul de învăţare a unei limbi, fi ind prima abilitate de comunicare utilizată de 
copii încă de la naştere. Prin urmare, absenţa totală a exerciţiilor bazate pe ascultare nu are nicio justifi care. 
De asemenea, capacităţile de exprimare scrisă şi orală ar trebui să valorifi ce nu doar textul după care apar, ci 
şi experienţele elevilor (de exemplu, la lecţia de evaluare Crăciunul în familie, elevii ar putea scrie/vorbi despre 
modul în care se raportează ei la această sărbătoare).   

La nivelul textelor propuse, s-a observat că lungimea, temele şi nivelul de limbă al acestora sunt, în 
mare parte, adecvate clasei a II-a, deşi cuvinte precum: hoinar, a înhăma, zăvoi, culori calde, pădurice sunt fi e prea 
difi cile, fi e au dezavantajul de a fi  prea puţin prezente în situaţiile reale de comunicare în care elevii se pot 
afl a. Problema predării cuvintelor difi cile poate fi  uşor rezolvată cu ajutorul imaginilor (de exemplu, elevul 
va reţine mai repede cuvântul a înhăma dacă va vedea imaginea corespunzătoare). Mai facem doar precizarea 
că, în opinia noastră, textele pentru clasa a II-a ar trebui să se axeze mai mult pe viaţa cotidiană a elevilor şi pe 
activităţile specifi ce vârstei lor.

Teme de refl ecţie:
1. Din experienţa dumneavoastră, elevii preferă exerciţiile care vizează producerea unui mesaj scris sau 
oral? Argumentaţi! 
2. Pe care dintre cele două competenţe (receptarea unui mesaj scris şi a unui mesaj oral) insistaţi mai mult 
la orele de limbă română? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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Exerciţii:
1. Alcătuiţi o ierarhie a celor patru competenţe, în funcţie de gradul de importanţă pe care li-l acordaţi în 
timpul orelor de limba română. Argumentaţi-vă opţiunile şi prezentaţi-le colegilor! Lucraţi în perechi!
2. Manualele pe care le utilizaţi propun exerciţii de dezvoltare a capacităţii de receptare a unui mesaj oral? 
Cum dezvoltaţi această capacitate în cazul în care manualul nu oferă astfel de exerciţii? Lucraţi în perechi!
3. Lucraţi în grup! Găsiţi soluţii (minimum două) pentru situaţia în care textul propus în manual este prea 
difi cil pentru nivelul de limbă al elevilor sau inadecvat vârstei lor. Prezentaţi-le colegilor!

2.3. Tipuri de exerciţii /activităţi

2.3.1. Competenţa de receptare a mesajului oral

Propunem, în continuare, câteva exerciţii care urmăresc dezvoltarea competenţei de receptare a 
mesajului oral. Sperăm ca ideile de mai jos să fi e utile învăţătorilor în munca la clasă:

1. Ascultă şi execută! 
Învăţătorul le dă elevilor o comandă/o instrucţiune, iar aceştia trebuie să o execute (de exemplu,

atinge-ţi nasul cu mâna dreaptă, întinde înainte mâna stângă, du-te pâna la catedră etc.). Pentru a stimula spiritul de 
competiţie, persoanele care execută corect comanda pot fi  răsplătite cu puncte. 

(sau)
Învăţătorul execută şi el comanda, dar acţiunea poate să nu corespundă instrucţiunii (activitatea are 

scopul de a verifi ca dacă elevii au înţeles comanda). 
(sau)
Elevii pot îndeplini şi activităţi cotidiene printr-o secvenţă de acţiuni (de exemplu, scrierea unei scrisori: 

ia o coală de hârtie şi un pix, scrie o scrisoare, împătur-o, pune-o într-un plic, sigilează plicul, scrie adresa etc.).

Temă de refl ecţie:
Cum vă raportaţi la învăţarea prin intermediul acţiunilor? O consideraţi utilă/inutilă pentru această 
categorie de vârstă? Argumentaţi! 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

2. Ascultă şi răspunde!
Elevii se plasează în cerc. Învăţătorul oferă fi ecăruia un număr, apoi alege, pe rând, un număr şi un 

anumit cuvânt. Elevul care are desemnat numărul respectiv trebuie să despartă în silabe/să spună pe litere 
cuvântul. 

(sau)
Învăţătorul rosteşte cuvinte, iar elevii trebuie să bată din palme în funcţie de câte silabe are cuvântul.
(sau)
Învăţătorul rosteşte forma de singular a unor substantive, iar elevii trebuie să indice pluralul (de 

exemplu, dacă învăţătorul spune casă, un elev va spune case) sau invers. Aceeaşi activitate poate fi  adaptată 
pentru exersarea propoziţiilor la forma afi rmativă sau negativă şi a timpurilor verbale - prezent, viitor şi trecut.

3. Ascultă şi scrie!
Elevii ascultă cuvintele rostite de învăţător şi le scriu în caiet pe cele care încep, de exemplu, cu litera 

a/pe cele care conţin un anumit grup de litere/pe cele care fac parte dintr-o anumită categorie (de exemplu, 
nume de animale).

(sau)
Elevii ascultă cuvintele dictate de învăţător şi scriu în caiet cuvintele formate dintr-o silabă/din două 

silabe.

4. Ascultă şi completează! 
Este un exerciţiu clasic, în care elevii trebuie să asculte un text şi să completeze spaţiile libere cu un 

anumit număr de cuvinte. De pildă, pornind de la lecţia intitulată Prietenii Pisicuţei, învăţătorul poate citi, cu 
voce tare, textul, iar elevii vor completa, pe fi şele de lucru, elementele de vocabular care lipsesc:

Pisicuţa Miau-Miau s-a dus la şcoală cu ....................... ei. În timpul orei, nu a fost ....................... . Învăţătorul a 
întrebat-o pe colega pisicuţei despre ....................... . După ore, pisicuţa s-a dus la ....................... cu prietena ei.   
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Exerciţiu:
Care dintre activităţi vi se par mai potrivite pentru această categorie de vârstă: cele care presupun ascultare 
şi exprimare orală sau cele care presupun ascultare şi scriere? Argumentaţi! Lucraţi în perechi!

5. Alegeţi varianta corectă!
În cazul acestui tip de exerciţiu, elevii ascultă un text şi aleg varianta corectă (acestea putând fi  sub 

formă scrisă sau sub formă de imagini; pentru clasa a II-a sunt de preferat imaginile).
Iată câteva sugestii de exploatare a textului Puiul de elefant (lecturat de către învăţător):
1. Puiul de elefant a trăit    3. Puiul de elefant a văzut 
a. în Australia.    a. trei maimuţe.
b. în România.    b. şapte maimuţe.
c. în Africa.    c. două maimuţe.

2. Familia elefantului a plecat   4. Elefantul a căzut
a. la mare.     a. în noroi.
b. la plimbare.    b. în apă.
c. la munte.    c. în nisip.

(sau)
Ascultă textul şi găseşte continuarea corectă a propoziţiilor (de data aceasta, am folosit, ca suport, textul Din 

aventurile lui Superman):
1. Luthor era un om   a. care semăna cu Superman.
2. Luthor avea o fabrică    b. foarte bogat.
3. Omul bogat a făcut un robot  c. l-a învins pe robot.
4. Adevăratul Superman   d. unde se făceau roboţi.

(sau) 
Pornind de la textul Anotimpurile, învăţătorul poate imagina un exerciţiu de tipul Ascultă şi potriveşte:
Ascultă şi ghiceşte anotimpul!
vara      toamna  
iarna     primăvara 

a. Afară a nins şi este frig.
b. S-a topit zăpada. Au înfl orit ghioceii.
c. Începe şcoala. Au căzut frunzele copacilor.
d. Este foarte cald. Mergem la mare.       

(sau) 
Ascultă textul şi alege răspunsul corect (pentru lecţia Merele împăratului):

1. Într-un palat 
trăia a. b.

2. Palatul era în a. b.
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3. a. b. a furat merele.

4. a. b. a luat merele 
înapoi.

Temă de refl ecţie:
La un exerciţiu care presupune alegerea unei variante corecte, preferaţi ca acestea să fi e sub formă scrisă 
sau sub forma unor imagini? Argumentaţi! 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

6. În cadrul exerciţiilor de tipul Adevărat/Fals, elevii ascultă un text şi, pe baza acestuia, trebuie să 
precizeze valoarea de adevăr a unor propoziţii.

 
Decideţi dacă enunţurile sunt adevărate sau false! (pentru lecţia Greierele şi furnica):

1. Greierele a cântat la vioară.   

2. Furnica s-a odihnit.    

3. Greierele a cântat pentru copii.   

4. Greierele îşi pregăteşte vioara pentru concert. 

(sau)
Ascultă şi verifi că! – se propune un text spre ascultare, iar elevii trebuie să bifeze răspunsul corect:

  Da Nu

 1.  

 2.  

 3.  

(sau)
Ascultă textul şi marchează varianta corectă! 
Vă oferim, mai jos, un exemplu de activitate care să verifi ce comprehensiunea după ascultare, în cazul 

lecţiei Colegi buni.

Alegeţi varianta corectă:
1. a. Gicu şi Gigel sunt colegi de cameră.
    b. Gicu şi Gigel sunt colegi de clasă.
2. a. Gicu este harnic şi scrie frumos.
    b. Gicu este leneş şi scrie frumos.
3. a. Gigel nu uită niciodată să scrie temele. 
    b. Gigel uită să scrie temele. 
4. a. Gigel vrea să citească temele.
    b. Gigel vrea să copieze temele. 
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5. a. Gicu şi Gigel s-au certat.
    b. Gicu şi Gigel s-au jucat.

Temă de refl ecţie:
Credeţi că dezvoltarea competenţei de receptare a unui mesaj oral se poate face şi prin exerciţii care 
presupun munca în perechi/în echipe sau doar prin muncă individuală? Argumentaţi! 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

7. Sunt efi ciente şi exerciţiile în care elevii ascultă un text şi numerotează cuvintele în ordinea în care 
acestea apar:

Puneţi cuvintele în ordinea în care le auziţi (pentru lecţia Ziua lui Vlad):
1  a invitat,  i-au dat,  vineri,  minunat, 2  o vioară,  prietenii

8. Ascultă şi identifi că! – elevii primesc o serie de poze cu animale/cu anotimpuri; învăţătorul descrie 
un animal/un anotimp, iar elevii indică imaginea corespunzătoare descrierii.   

Considerăm că ar putea fi  utile câteva idei pentru selectarea unor imagini potrivite: câine, pisică, şoarece, 
cal, vacă, papagal, arici, iepure, melc, raţă, vulpe, peşte, elefant, urs, broască etc. (sunt elemente lexicale care 
apar şi în manual).

Exemplu: 
 ■ Are patru picioare, mănâncă iarbă şi dă lapte. Răspuns: vaca.
 ■ Trăieşte în pădure, este mare, are culoarea maro şi mănâncă miere şi mure. Răspuns: ursul.

9. Concurs cu întrebări. Învăţătorul pregăteşte nişte întrebări care vizează cunoştinţe generale despre 
lume sau textele deja parcurse la clasă. Exerciţiul se face în grupuri cu scopul de a stimula spiritul competitiv. 
Echipa care are cele mai multe răspunsuri corecte câştigă!

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Găsiţi avantaje şi dezavantaje (minimum două) ale activităţilor de tip concurs! 

10. Răspunde la întrebări! 
Elevii ascultă propoziţii, apoi învăţătorul pune o întrebare prin care va verifi ca înţelegerea (exemplu: 

Miruna a cules mure. – Ce a cules Miruna?)

11. Continuă propoziţia! 
Elevii ascultă nişte propoziţii (pot să fi e referitoare la textele incluse în manual) şi găsesc alte continuări, 

astfel încât propoziţiile să rămână adevărate.

Exerciţii:
1. Lucraţi în grupuri de câte trei! Propuneţi şi alte activităţi (minimum trei) pentru dezvoltarea competenţei 
de receptare a mesajului oral!
2. În perechi, discutaţi despre rolul imaginilor în dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj oral la 
această grupă de vârstă. Găsiţi avantaje şi, eventual, dezavantaje!

2.3.2. Competenţa de receptare a mesajului scris

Manualul Editurii All propune câteva tipuri de exerciţii care vizează dezvoltarea capacităţii de receptare 
a mesajului scris, bazate, de obicei, pe exploatarea textului propus la fi ecare lecţie. O parte din aceste activităţi 
sunt efi ciente, în vreme ce altele sunt mai puţin adecvate. Vom exemplifi ca, mai jos, aceste tipuri de exerciţii 
şi vom oferi şi câteva idei de îmbunătăţire a lor, fi e prin reformularea cerinţei, fi e prin scurte intervenţii în
textul-suport, pentru a-l face mai accesibil.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Care activităţi sunt mai plăcute/mai simple pentru elevi, cele care presupun receptarea 
unui mesaj oral sau a unui mesaj scris? Argumentaţi! 
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A. EXERCIŢII ADECVATE 

1. Citeşte!
Majoritatea exerciţiilor care urmăresc dezvoltarea acestei capacităţi propun citirea în gând/cu voce 

tare/pe roluri a textului propus în manual sau a anumitor cuvinte care pun probleme în pronunţare: Citeşte!, 
Citeşte expresiv textul de mai sus! (p. 20, p. 119), Citeşte propoziţiile! (p. 25), Pronunţă corect!/Reţine pronunţarea 
corectă a cuvintelor (p. 28, p. 63, p. 84, p. 88), Citeşte propoziţiile! Reţine scrierea cuvintelor care conţin mb/mp! (p. 
43, p. 45), Exersează dialogul împreună cu unul dintre colegii tăi! (p. 64), Citiţi pe roluri textul de mai sus (p. 68, p. 96), 
Citeşte şi memorează poezia! (p. 103).

Considerăm că exerciţiile de acest tip sunt adecvate clasei a II-a, deoarece, în această etapă, elevii încep 
să citească şi au nevoie de cât mai multe exerciţii în acest sens şi, de asemenea, sunt în consonanţă cu unul 
dintre obiectivele de referinţă din programă: să citească în ritm propriu şi cu voce tare un text cunoscut.

2. Descoperă propoziţiile (p. 23)

Această activitate este potrivită nivelului, deoarece cuvintele care alcătuiesc propoziţiile apar deja în 
textul pe baza căruia sunt elaborate exerciţiile.

3. Completează cu o literă fi ecare cuvânt (p. 25):
  ura   luna   nu   rate
_ura _luna _nu _rate

(sau)
Completează cuvintele cu mp/cu sunetul ş (p. 43, p. 73):
po _ _ a  î _ _ reună  _ arpe
po _ _ ier  î _ _ ing   _ apte
la _ _ ă  ti _ _    etc.  _ coală    etc.
Aceste exerciţii sunt potrivite pentru clasa a II-a, pentru că presupun simpla completare a unor litere în 

cadrul unor cuvinte deja prezente în textul după care sunt plasate.

4. Citeşte propoziţiile şi explică sensul cuvintelor subliniate (p. 42):
Eu port uniformă.
Paul e în port.
Ana e lângă poartă.
Ionel poartă pantaloni. 
Exerciţiul urmăreşte perceperea diferenţei dintre acţiune şi lucru/obiect.  Cuvintele vizate apar, de cele 

mai multe ori, în textul lecţiei.

5. Potriveşte propoziţiile cu personajele din poveste (p. 33):

Este un exerciţiu foarte potrivit pentru această categorie de vârstă, deoarece verifi că înţelegerea după 
lectură prin intermediul imaginilor.

(sau)
Recunoaşte personajele (p. 55):

 ■ are un zmeu de hârtie;
 ■ e balerină talentată, e blondă;
 ■ e colorată, e lângă copac etc.

Această activitate mizează pe înţelegerea textului scris şi pe identifi carea unor personaje după anumite 
„caracteristici”.
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6. Care este adevărul? Schimbă ce este subliniat (p. 35):
Florin e dezordonat.
Fănel alerga în pădure.
Azi Fănel are febră.
Fănel a avut dreptate.
Îl considerăm potrivit, deoarece are ca obiectiv corectarea erorilor, pornind de la textul pe care se 

bazează aceste afi rmaţii; se poate adopta şi varianta în care nu sunt subliniate cuvintele, iar elevii trebuie să 
descopere singuri greşelile. În acest al doilea caz, munca în perechi e mai potrivită.

Temă de refl ecţie:
În ceea ce vă priveşte, consideraţi mai utile/mai potrivite exerciţiile în care elevii trebuie să stabilească 
valoarea de adevăr a unor propoziţii sau cele care le cer elevilor să facă anumite modifi cări pentru ca 
propoziţiile să fi e adevărate? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

7. „Scanarea” textului. Caută numele copiilor din text! (p. 40, p. 98)/Scoate din text cuvintele compuse din 
două silabe! (p. 20)/Numără de câte ori se găsesc în text grupurile de litere che, chi, ghe, ghi (p. 82).

Exerciţiul presupune simpla identifi care a unor detalii într-un text. Acest obiectiv apare în programa 
pentru clasa a II-a.

8. Răspunde la întrebări (p. 51, p. 58, p. 83, p. 98, p. 101, p. 105, p. 117, p. 121):
Unde au plecat copiii?  Cine e scafandru?
Unde au văzut copiii cerbul? Ce are Sorin?
Unde a băut cerbul apă?  Ce face în apă?
Este un exerciţiu clasic, prin care se verifi că înţelegerea textului citit; întrebările sunt formulate clar şi 

sunt potrivite pentru clasa a II-a.

9. Citeşte ghicitoarea, înlocuind fi ecare desen cu un cuvânt potrivit (p. 81):

Exerciţiul este adecvat, întrucât se bazează pe imagini, ceea ce-l face mai accesibil elevilor.

10. Alegerea variantei corecte 
Subliniază răspunsul corect (p. 26, p. 27, p. 67, p. 105):
Mălina a udat  pomii, fl orile, iarba.
Florile au nevoie de  parfum, apă, teme.
Mama o laudă pe  Mălina, Ana, Otilia.

(sau) 
Ionel bea lapte la ora ........ .
Nouă găini au ouat ............ ouă.
Afară .............. de mult.
Mălina vede ........... pe fl ori. 
(rouă, două, plouă, nouă)

(sau)
Vântul a sufl at                        

 ■ pe câmp.                               .
 ■ în casă.                                  
 ■ prin oraşe.                            
 ■ în clasă.

Fulgerul a ars copacii
 ■ în grădini.
 ■ în parc.
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 ■ în pădure.
Sunt potrivite pentru clasa a II-a, pentru că oferă variante de răspuns simple, prin care se verifi că 

înţelegerea textului parcurs.

11. Completarea spaţiilor libere
Completează propoziţiile (p. 20, p. 23, p. 111, p. 117):
Vaporul e departe de .............. . 
Pe vapor e un ................... .
Marinarul vede valuri .................. .

(sau) 
Elefantul a trăit ................ .
Fraţii lui au plecat la .......... .
Elefantul a vrut să se joace cu ............ .   etc.
Exerciţiul propune enunţuri simple, iar cuvintele sunt uşor de identifi cat în textul propus spre lectură.

12. Ce este adevărat şi ce este fals? Notează cu A sau F! (p. 109, p. 121)
Transformă propoziţiile false, astfel încât să fi e adevărate!
Este un exerciţiu clasic de înţelegere a textului, potrivit pentru clasa a II-a; considerăm mai efi cientă 

varianta în care se solicită transformarea enunţurilor false în enunţuri adevărate, pentru că se exersează, astfel, 
şi competenţele de producere.

Temă de refl ecţie:
Observaţi că aceste tipuri de exerciţii apar atât la dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris, 
cât şi la cea de receptare a mesajului oral. Pe care dintre acestea le consideraţi cele mai efi ciente pentru 
receptarea mesajului scris? De ce?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Completează tabelul (p. 41):

PROPOZIŢII DA NU NU ŞTIU
Eliza a venit la Zaharia.
Zaharia i-a arătat zmeul lui Avram.
Au legat zmeul de zid.
Fetele erau în grădină.

În cazul copiilor, este, deseori, mai potrivit să li se solicite răspunsuri de tipul da, nu, nu ştiu decât de 
tipul adevărat/fals.

13. Numerotează ordinea corectă a propoziţiilor (p. 53, p. 94, p. 97):
.... Ciuperca nu a plecat cu vulpea.
.... A venit o vrabie.
.... Vulpea nu avea prieteni.
.... În pădure au apărut ciuperci. etc.
Acest tip de exerciţiu verifi că o înţelegere globală a textului, nu doar una locală.

14. Completează rebusul pe baza întrebărilor (p. 69):
Unde cresc fl orile?
Ce are mama pe deget?
Cine adună miere?  etc.
Prezenţa rebusului reprezintă un ajutor pentru elevi, deoarece numărul de litere din care este alcătuit 

răspunsul este un indiciu valoros.

15. Elimină cuvintele nepotrivite din propoziţiile următoare (p. 113): 
Omul bogat a reparat carul bolnav.
Băiatul împăratului a aşteptat nevoia bună.
Nevoia a învăţat degeaba băiatul să muncească.
Acest exerciţiu urmăreşte, pe lângă dezvoltarea competenţei de înţelegere după lectură, şi stimularea 



Unitatea 2

132

atenţiei.

Exerciţiu:
Care dintre tipurile de exerciţii prezentate mai sus vi se par mai utile în dezvoltarea capacităţii de receptare 
a mesajului scris? De ce? Lucraţi în grupuri de câte trei!

B. CÂTEVA PROPUNERI PE BAZA EXERCIŢIILOR DE VERIFICARE A ÎNŢELEGERII DUPĂ 
LECTURĂ

1. Completează propoziţiile! Atenţie la numărul silabelor (p. 11):
E-le-na a-re _ _ .
Ne-nea E-ne e _ _ .
E-le-fan-tul e _ _ .
I-lea-na a-re _ _ _ _ _ .
Ma-ma mea pri-vea _ _ _.
Când numărul de silabe din care e alcătuit cuvântul e prea mare, exerciţiul devine mult prea difi cil, în 

special dacă, aşa cum s-a întâmplat în acest caz, informaţia nu se regăseşte în text.

Propunere: Recomandăm să se renunţe la propoziţiile difi cile (Ileana are...), iar exerciţiul să se rezolve în perechi, 
deoarece, în acest mod, elevii se verifi că reciproc şi, pe lângă verifi carea competenţei de receptare, îşi exersează şi 
exprimarea orală.

2. Găseşte silabele pierdute (p. 29):
gră - .... - nă  pri - .... - te - ....   de - .... - te
le – gu - ....   plan - .... - lor    .... - ri - le

Propunere: Păstrăm ca fi ind valid tipul de exerciţiu, dar sugerăm să se lucreze în perechi. Cuvintele selectate apar în 
textul lecţiei, deci rezolvarea exerciţiului presupune doar perspicacitate în „scanarea” textului.

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri de câte trei! Alcătuiţi o listă cu avantaje şi dezavantaje ale muncii individuale şi ale celei 
în perechi. Împărtăşiţi colegilor opiniile dumneavoastră!

3. Citeşte propoziţiile şi explică sensul cuvintelor subliniate (p. 30):
Am primit un dar.                      
A plouat, dar nu e frig.
La ora nouă vine Dan.
Ne-a dat nouă un dar. 
Exerciţiul e, mai degrabă, difi cil, deoarece, în opinia noastră, un elev de clasa a II-a nu este capabil să 

explice sensul conjuncţiei dar şi pe cel al pronumelui nouă, chiar dacă, probabil, percepe diferenţele dintre cele 
două omonime.

Propunere: Credem că exerciţiul ar fi  mai accesibil, dacă s-ar selecta elemente lexicale care denumesc realităţi 
concrete.

Temă de refl ecţie:
Cum introduceţi noţiunile de sinonime şi antonime la nivelul clasei a II-a, având în vedere că, la acest nivel, 
elevii nu pot opera prea uşor cu elemente de metalimbaj?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

4. Desenează după propoziţiile de mai jos (p. 13, p. 49, p. 59):
Ela are un trandafi r alb.
Ea are o lalea roz.
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(sau) 
Zăpada acoperă copacul. Lângă copac e un om de zăpadă. El are o mătură galbenă. 
(sau) 
Vasile urcă pe sanie. Sania alunecă la vale.

Propunere: Acest tip de exerciţiu e îndrăgit de majoritatea elevilor, însă noi recomandăm convertirea lui într-un 
exerciţiu de înţelegere a mesajului oral.

5. Reţine scrierea corectă a cuvintelor dă-i, i-a dat, înhamă-l (p. 39)/a invitat, i-a invitat, au dat, i-au dat
(p. 316). Formulează propoziţii după model (p. 35):

Florin e ordonat.    Fănel nu e ordonat.
Fănel are febră.    Florin............
Florin e atent.    Fănel.............
Pantalonii lui Fănel erau..........  Pantalonii lui Florin..............

Exerciţiul nu verifi că înţelegerea după lectură. În plus, e pasiv, fi indcă nu li se cere elevilor să reacţioneze 
în vreun fel, ei trebuind doar să reţină. Pentru însuşirea regulilor de utilizare a cratimei, e mai utilă scrierea.

Propunere: Oferim, în continuare, o sugestie de utilizare diferită a exerciţiului de mai sus. În perechi - un elev citeşte 
prima propoziţie, celălalt spune varianta negativă a acesteia, iar, apoi, schimbă rolurile; lucrul în perechi implică şi 
exersarea exprimării orale. În plus, activitatea  devine mai dinamică, mai interactivă.

6. Găsirea intrusului
Caută cuvintele care nu se potrivesc în vaporaşe! (Atenţie la numărul de silabe!) (p. 43):

Propunere: Exerciţiul în sine e util şi adecvat vârstei. Credem doar că unele elemente de vocabular sunt uşor 
pretenţioase (beretă, de exemplu) şi cu şanse reduse de a se regăsi în vocabularul activ la elevilor.

7. Caută cuvintele care nu se potrivesc (p. 79):
gheaţă, îngheţat, mergeam, îngheţată, gheţuş, ghem, ghemotoc, ghemuit, regele, înghesuit
a. geam, ghem, gură, ghiozdan, girafă
b. gândac, înghite, pungi, îngheţaţă, merge
c. culege, greier, colegi, gheaţă, ghicitoare
d. girafă, ghiveci, minge, îngheţa, glumă

Propunere: Observaţiile noastre vizează, de data aceasta, aşezarea în pagină a exerciţiului: cuvintele sunt plasate 
pe un singur rând, ceea ce poate cauza unele confuzii. Elementele lexicale care conţin grupurile ge, ghe şi litera g ar 
trebui aşezate pe mai multe rânduri, elevilor revenindu-le sarcina să le identifi ce pe cele care conţin doar ghe şi să le 
elimine pe cele care nu se încadrează în această categorie.

Se poate face apoi un exerciţiu de scriere (în perechi) în care elevii vor grupa cuvintele astfel:
g ge gi ghe ghi

gură
gândac
.............

geam
merge
.............

girafă
pungi
.............

gheaţă
.............

ghicitoare
.............
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8. Alcătuieşte cuvinte cu următoarele litere (p. 48):
a, r, c – arc, ...........   a, c, l - ..............
a, m, r, a - ..............   a, r, e - ...............

Propunere: Recomandăm, din nou, transformarea exerciţiului într-o activitate în perechi: Lucraţi în perechi! 
Găsiţi cât mai multe cuvinte formate cu aceste litere! Va câştiga perechea care termină prima exerciţiul. 

(sau) 
Alcătuieşte cuvinte din următoarele litere (p. 77):

Propunere: Literele propuse şi modul de prezentare fac exerciţiul difi cil pentru munca individuală. Lucraţi în 
grupuri! Găsiţi cât mai multe cuvinte! Câştigă echipa care descoperă cele mai multe cuvinte. 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Faceţi o listă cu avantaje şi dezavantaje pentru munca individuală,  în perechi şi în grup. 
Pe care o preferaţi? De ce?

9. Descoperă numele copiilor (p. 51):

Propunere: Sugerăm introducerea a  încă două sau trei nume în componenţa cărora să apară litera c sau grupul de 
litere ce (exerciţiul apare după o lecţie dedicată acestui grup de litere): Mircea, Cornel, Carmen.   

10. Ajută-l pe poet (p. 61):
Jucăria mea frumoasă,
Este pusă sus pe ........... .
Cu Jana, Jojo, Jenica
Împreună ne vom ........... . 

Propunere: Un astfel de exerciţiu este difi cil pentru a fi  rezolvat individual. O muncă în perechi ar scădea, probabil, 
gradul de difi cultate al acestuia; exerciţiul exploatează intuiţia elevilor, deci nu trebuie să se renunţe la rezolvarea lui. 
Pentru a veni în ajutorul elevilor, putem să le oferim câteva imagini, ajutându-i să identifi ce cuvintele lipsă.

11. Caută, în text, cuvintele formate din patru silabe! Alcătuieşte propoziţii cu aceste cuvinte (p. 72)! 
Găseşte cuvintele care conţin grupul de litere ghe (p. 78)!

Propunere: Textul este puţin cam lung, iar descoperirea cuvintelor ar lua mult timp. Iată recomandarea noastră:
Lucraţi în echipe de câte trei! Un membru al echipei caută cuvintele în primul paragraf al textului, celălalt, 
în cel de-al doilea, iar ultimul, în al treilea paragraf. 
În fi nal, elevii vor formula propoziţiile împreună (în echipă, nu cu toată clasa), iar, apoi, învăţătorul îi va recompensa 
pe cei care au reuşit să identifi ce toate cuvintele şi să formuleze cele mai originale propoziţii.

12. Completează propoziţiile pe baza întrebărilor (p. 79):
Motanul dormea .......... . (Unde?)
Motanul ............. (Ce fel de?) dormea .............. . (Unde?)
Ghemul ............... (Ce fel de?) a căzut............. . (Unde?)
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Propunere: Exerciţiul este potrivit, deoarece verifi că înţelegerea textului şi oferă întrebări de sprijin, dar propunem 
să fi e rezolvat în perechi:
Elevul A formulează întrebarea, elevul B răspunde (în acest mod lectura este combinată, în mod armonios, cu 
exprimarea orală).

13. Citeşte numai propoziţiile corecte (p. 89):
E micuţ ca   → şoricelul Jerry.
                     → motanul Tom.
Mănâncă spanac ca   → Popeye Marinarul.
                                     → ciocănitoarea Woody.
E vioi ca    → răţoiul Donald.
                   → ursul Yoggi.

Propunere: Prin utilizarea unor elemente preluate din mediul familiar al elevilor (în acest caz, desenele animate), 
exerciţiul devine mai atrăgător pentru elevi. Riscul care poate apărea este ca fi e elevii, fi e învăţătorul să nu cunoască 
personajul respectiv (Cine e mai vioi? Donald sau Yoggi), mai ales că industria fi lmelor de animaţie e una 
dinamică. Putem aduce, în sprijinul elevilor, câteva imagini.

14. Descoperă cuvintele care au acelaşi înţeles! Scrie-le (p. 87):
Multe feluri de mâncare  Alimente din cămară
Ştie mama să prepare  Când venim cu toţi la masă
Fierbe, coace şi preface  Hrana este mai gustoasă.
În acest caz, gradul de difi cultate este prea ridicat, atât la nivel lexical, cât şi din punctul de vedere al 

structurilor utilizate.

Exerciţiu:
Pe baza exerciţiilor prezentate anterior, faceţi o listă cu motive (minimum trei) pentru care unele exerciţii 
nu sunt adecvate competenţei sau grupei de vârstă vizate. Lucraţi în perechi!

C. SUGESTII PENTRU ALTE TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII 

1. Potrivirea unor întrebări cu răspunsurile corespunzătoare (sau viceversa)
Potriviţi întrebările cu răspunsurile (pentru lecţia Caseta video):
a. Ce i-a oferit Walter lui Roby?  1. Ei s-au uitat la desene animate.
b. Ce se afl a pe casetă?   2. Îi place de Popeye Marinarul. 
c. Ce au făcut Roby şi sora lui?  3. El i-a dat o casetă video.
d. Ce personaj preferă Roby?   4. Pe casetă erau desene animate.

2. Citeşte textul şi completează tabelul! Elevii trebuie să citească şi să completeze un tabel cu informaţiile 
din text. 

3. Găseşte cuvintele! 
Învăţătorul împarte elevilor fi şe cu o pagină dintr-o poveste sau un alt tip de text, apoi alege două/

trei cuvinte, care apar doar o singură dată pe acea pagină. Câştigă primul elev care găseşte cuvintele şi indică 
propoziţiile din care fac parte.

Exerciţiu:
Propuneţi şi alte exerciţii pentru dezvoltarea competenţei de receptare a mesajului scris. Lucraţi în grup!

2.3.3. Capacitatea de exprimare scrisă

Aşa cum am menţionat şi în introducere, majoritatea exerciţiilor propuse în manualul Editurii All 
vizează dezvoltarea capacităţii de scriere, cu precizarea că aproape toate exploatează textul după care apar.  
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A. EXERCIŢII ADECVATE 

1. Exerciţii de tipul Desparte în silabe cuvintele! (p. 4, p. 19, p. 25)
O activitate de acest tip este utilă, deoarece, la acest nivel, elevii se afl ă în etapa în care îşi însuşesc 

primele noţiuni de scriere; de asemenea, ea este adecvată obiectivelor pe care le prevede programa.

2. Completează rebusul pe baza desenelor! (p. 5, p. 25)

Exerciţiul mizează pe exploatarea imaginilor, respectiv pe corespondenţa cuvânt-imagine, ceea ce îl face 
atrăgător pentru elevii din această categorie de vârstă.

3. Exerciţii care presupun scrierea unor cuvinte şi încercuirea unor litere/grupuri de litere în cadrul 
acestora (p. 6, p. 8, p. 11)/gruparea cuvintelor în funcţie de anumite grupuri de litere (p. 15, p. 52).

Este un tip de exerciţiu potrivit pentru că, la acest nivel de competenţă lingvistică, simpla recunoaştere 
a unor litere/grupuri de litere constituie unul dintre obiectivele de referinţă.

4. Exerciţii de copiere (p. 7, p. 20)
Deşi aparent simplu, exerciţiul este adecvat, întrucât, în clasa a II-a, elevii învaţă să scrie corect literele şi 

să utilizeze convenţiile limbajului scris (pauza dintre cuvinte, punctul, semnul întrebării/exclamării etc.). Prin 
exerciţiile de copiere, se formează anumite refl exe, utile mai târziu.

Temă de refl ecţie:
Obişnuiţi să utilizaţi la clasă exerciţii care presupun simpla copiere a unor propoziţii? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

5. Exerciţii de copiere a unor cuvinte ale căror secvenţe componente sunt date (silabe sau litere) (p. 27, 
p. 32, p. 59, p. 65):

Pe parcursul clasei a II-a, elevii învaţă cum se combină silabele/literele pentru a forma cuvinte.
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6. Scrierea formei de plural, pornind de la cea de singular (p. 7, p. 19, p. 52)/a formei articulate, pornind 
de la cea nearticulată (p. 14, p. 25, p. 27):

pahar – pahare    
fular - ................     
album - ..............     
penar - ................              
(sau)
elev – elevi – elevii
nor - ................ - .................
prieten - .............. - ................
(sau) 
vulpe – vulpea
vreme – ................   
vale – ................   
mare -   ................                    
Este etapa în care elevii învaţă să scrie formele de plural şi trebuie să remarce diferenţele grafi ce dintre 

acestea şi cele de singular. În acelaşi timp, este important să fi e conştienţi de diferenţele grafi ce dintre formele 
articulate şi cele nearticulate.

7. Indicarea pronumelor corespunzătoare unor substantive (p. 11, p. 17):
Maria  el  Ion → el
tata  ea  mama →
fetele  ele  Ionel, Anton →
Radu    Maria, Viorel, Ana →
Ileana    Laura, Lidia, Ina →
Acest tip de exerciţiu presupune ca elevii să cunoască formele pronumelor personale corespunzătoare 

substantivelor pe care le substituie şi să le scrie corect.

(sau) 
Exerciţii care presupun indicarea corectă a formelor verbale corespunzătoare pronumelor personale 

(p. 51, p. 67):
eu   el

    
zic trec  aduc  zice
aduce conduce  trece  conduc
Exerciţiul este adecvat şi din punctul de vedere al obiectivelor urmărite, şi ca grad de difi cultate, 

însă aşezarea în pagină lasă de dorit; sugerăm recopierea verbelor pe coloane, în funcţie de pronumele 
corespunzătoare.

EU                                                                      EL
.....................                                                      .....................
.....................                                                      .....................
.....................                                                      .....................
.....................                                                      .....................
.....................                                                      .....................

8. Găsiţi ordinea corectă a cuvintelor, pentru a forma propoziţii (p. 7, p. 13, p. 21, p. 61):
la/a/Arad./de/Tamara/venit
vine/lung/repede./Trenul

(sau)
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De cele mai multe ori, exerciţiile au o prezentare grafi că plăcută. E un exerciţiu efi cient de scriere, care 
implică şi comprehensiunea după lectură.

9. Scrie corect în caiet! (p. 9, p. 25, p. 85)
Martinaadormit.  (sau)  Eivorbeaumult.                    
Mariaaprimitmiere.   Beauunlitrudelaptepezi.
Mimiaadunatmure. 
Obiectivul acestui exerciţiu este ca elevii să înveţe să delimiteze cuvintele, pentru a forma propoziţii 

corecte.

10. Încercuieşte cuvintele ascunse! (p. 9, p. 17, p. 47):

Activitatea presupune identifi carea unor elemente lexicale între mai multe litere. Exerciţiul ia forma 
unui joc, e dinamic şi poate fi  rezolvat în clasă, sub forma unui concurs.

11. Corectează! (p. 11, p. 19, p. 21, p. 67, p. 69)
nenea – nena
veda – vedea
Ileana – Ilana
perda – perdea

(sau) Maria ea un penar.                         (sau) arigi, cirafă, cergel,
          Ia a oprit radioul.                                      geai, recină, congert
          Iei au intrat la magazin.
Elevii trebuie să fi e capabili să rescrie cuvintele corect şi să identifi ce potenţialele greşeli, însă noi nu 

recomandăm utilizarea unor forme incorecte în procesul de învăţare, pentru că mesajele scrise au calitatea de 
a se fi xa uşor în memoria elevilor. Există, astfel, riscul de a le forma unele deprinderi greşite.

12. Corectează propoziţiile, apoi scrie-le în caiet! (p. 12, p. 105)
vine trenul
de unde vine trenul
trenul vine din iatlia
e minunat vine tanti Tina
Exerciţiul vizează obiectivul din programă potrivit căruia elevii trebuie să fi e capabili să utilizeze, în 

mod corect, semnele de punctuaţie.
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13. Acronime
Ce a primit în dar Vlad? Vei afl a, dacă scrii în tabel prima literă a fi ecărui cuvânt desenat!
Prin faptul că exerciţiul se sprijină pe imagini, acesta devine accesibil elevilor. Dimensiunea ludică a 

activităţii este şi ea valoroasă în acest caz. 

14. Concurs! 
Cine scrie mai multe cuvinte care conţin anumite litere? Timp de lucru: 5 minute (p. 35).
Acest tip de activitate stimulează spiritul de competiţie şi activează cunoştinţele de vocabular ale 

elevilor.

15. Pune semnul • sub fi inţe şi semnul •• sub lucruri!

16. Completează după model! (p. 89)
Mie îmi place Popeye Marinarul. Mie îmi plac desenele animate.
Mie nu îmi place Popeye Marinarul. ...............................................
Mie nu-mi place Popeye Marinarul. ................................................
Elevii învaţă, prin intermediul acestui exerciţiu, cum să-şi exprime preferinţa, cum să transforme 

propoziţiile afi rmative în propoziţii negative şi, de asemenea, cum să utilizeze corect cratima. 

(sau) 
Completaţi spaţiile libere cu formele care lipsesc (p. 15):
Irina ia un iaurt. Ea are iaurt. Iaurtul ei e bun.
Ina .......... un inel. ........... are inel. Inelul ............ e mititel.
Exerciţiul are ca obiectiv diferenţierea, în ceea ce priveşte forma grafi că, a două omofone: ia şi ea.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Exprimaţi-vă opiniile despre importanţa includerii unui exemplu înaintea exerciţiilor 
propriu-zise. Argumentaţi!

17. Completează dialogul (p. 97):
Căţeluşul: - Bună! Unde mergi?
Pisicuţa: - ......................................
Căţeluşul: - ...................................
Pisicuţa: - Dar unde eşti?
Căţeluşul: - ..................................
Pisicuţa: - .....................................

În acest caz, elevii copiază replicile corespunzătoare, aşa cum apar ele în text. Activitatea vizează şi 
competenţa de înţelegere a mesajului scris.

18. Desenează! (p. 41, p. 61, p. 95, p. 103)
Desenează un zmeu colorat!
Desenează, în cutie, jucăria ta preferată!
Desenează, în caiet, palma ta stângă şi scrie denumirea degetelor!
Desenează animalul tău preferat, scrie numele lui şi două propoziţii despre el!
Desenează în coşuri ce aduce fi ecare anotimp! 
Acest tip de exerciţiu este foarte potrivit vârstei, deoarece include teme specifi ce. El nu urmăreşte însă 
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dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă, ci mai degrabă, înţelegerea după lectură.

19. Potriviţi imaginile cu cuvintele (p. 119):

Şi de data aceasta, prezenţa imaginilor transformă exerciţiul într-o activitate plăcută şi efi cientă.

B. CÂTEVA PROPUNERI PE BAZA EXERCIŢIILOR DE VERIFICARE A COMPETENŢEI DE 
EXPRIMARE SCRISĂ

1. Leagă după model! (p. 5)

  
om, motor, frunze, tigru, tren, fi lme, vinete, ore, munte, pom, gume, bluze, perete, pulovere
Cerinţa nu este sufi cient de clară, iar aranjarea într-un singur rând a elementelor lexicale este generatoare 

de confuzii. 

Propunere: Sugerăm o nouă variantă de prezentare: scrierea cuvintelor pe coloane, în funcţie de numărul silabelor 
pe care le conţin. Grupaţi cuvintele după model:

om
.............
.............

frunze
.............
.............

2. Leagă cuvintele care se potrivesc (p. 5, p. 49):
drum  negru
nor  bune
mere  mititel
ou   multe
om  lung
fete  bun
Tipul de exerciţiu poate fi  efi cient, însă, în situaţia de faţă, nu există corespondenţă unu la unu între 

cuvintele din cele două coloane.

Propunere: Recomandăm înlocuirea lui multe cu harnice (care nu se mai potriveşte cu mere).

3. Completează (p. 9):

M A R I N

M A A Z N

A I E T E

O T R E T

N I L

Exerciţiul este adecvat, cu precizarea că trebuie să se acorde atenţie sporită selectării unor elemente 
lexicale care trimit la zona de interes a copiilor din această categorie de vârstă. Activitatea ar fi  mult mai 
dinamică dacă s-ar sugera munca în perechi!
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4. Scrie în caiet (p. 10):

Adjectivul rumen este difi cil pentru nivelul de competenţă lingvistică al elevilor; propunem înlocuirea 
lui cu califi cativul mare/roşu.

5. Alcătuieşte cuvinte cu ajutorul următoarelor silabe (p. 13):
te -,  - le -,  pat,  -fon,  -vi-,  te-, 
Tu-,  -rel,  -zor,  -le-,  -do-,...
Vei găsi patru cuvinte, dacă vei lucra corect.
Considerăm că nu poate fi  rezolvat individual, deoarece nivelul de difi cultate este ridicat.

Propunere: Recomandăm modifi carea cerinţei, după cum urmează: Lucraţi în perechi! Primii care descoperă 
cele patru cuvinte câştigă.

6. Înlătură prima silabă a fi ecărui cuvânt, apoi formulează propoziţii cu noile cuvinte (p. 27):
tăia, număr, ramură, mărar, lăudat, alună
exemplu: tăia – ia

Propunere: Exerciţiul este adecvat nivelului, dar propunem rezolvarea lui în perechi. După descoperirea noilor 
cuvinte, elevul A va formula o propoziţie interogativă, utilizând acel cuvânt, iar elevul B va răspunde. Apoi, se 
schimbă rolurile.

7. Completează cuvintele cu literele â, ă, î (p. 33):
m _ na   ur _ t
_ mp _ rat   p _ dure
t _ n _ r   m _ ndru
p _ m _ nt   a hot _ r _t
f _ nt _ n _  l _ ng _
gr _ din _   b _ tr _ n

Propunere: Pentru a transforma acest exerciţiu într-o activitate interactivă, sugerăm munca în perechi. Elevii vor 
decide împreună unde trebuie plasate literele şi va câştiga prima pereche care are toate cuvintele scrise corect în caiete 
(fi ecare dintre cei doi membri ai perechii trebuie să aibă cuvintele scrise, altfel nu vor fi  câştigători).

8. Completează tabelul (p. 35):

ieri azi mâine
bătea bate va bate

plouă
avea

e

În opinia noastră, includerea în acelaşi exerciţiu a mai multor forme verbale la imperfect, prezent şi 
viitor literar poate pune probleme vorbitorilor non-nativi.

Propunere: Selectarea unor verbe care aparţin aceleiaşi conjugări şi înlocuirea imperfectului cu perfectul compus 
sunt măsuri care vor reduce considerabil nivelul de difi cultate al exerciţiului.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Discutaţi despre cum îi ajutaţi pe elevi să perceapă diferenţa dintre prezent, trecut şi 
viitor. Oferiţi-vă reciproc soluţii! Afl aţi şi răspunsurile colegilor!
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ieri azi mâine
a alergat aleargă va alerga

plouă
a reparat

aplaudă
a admirat

9. Scrie cuvinte după model (p. 47):
-re-                         re-                   -re
merele                repede               are
............                ............             ............
............                .............            ............
............                .............            .............

Propunere: Datorită faptului că exerciţiul este relativ difi cil pentru munca individuală, recomandăm rezolvarea lui 
în grup. Se formează echipe de câte trei persoane, fi ecare elev ocupându-se de una dintre cele trei coloane. Timp de 
lucru - 7 minute! Echipa care găseşte cele mai multe cuvinte pentru fi ecare categorie câştigă.

10. Leagă numele lunilor de simboluri!

Simbolurile alese nu sunt tocmai uşor de interpretat de elevii din această categorie de vârstă. De 
asemenea,  nici modul în care sunt plasate în pagină nu este cel mai fericit.

Propunere: Pentru efi cientizarea activităţii, sugerăm lucrul în perechi/în grup! Învăţătorul va alege imagini cu cele 
patru anotimpuri, iar elevii vor scrie numele lunilor, în funcţie de ilustraţii.

vara  mai  ianuarie   martie
iarna  august  iunie   februarie
primăvara  noiembrie septembrie  iulie
toamna  aprilie  decembrie  octombrie

Numele 
anotimpului .............................. .............................. .............................. ..............................

Lunile 
anotimpului

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

De asemenea, imaginile pot fi  folosite drept suport pentru o activitate de exprimare orală, în care elevii 
să descrie şi să-şi exprime opţiunea vizavi de anotimpul preferat.
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11. Completează tabelul după model:

Cine? Ce a făcut? Ce? Cu ce?
Motăneii au schimbat viţelul cu chibriturile

a schimbat cu viţelul
a schimbat chibriturile cu

Motăneii au schimbat cu

Considerăm acest exerciţiu prea difi cil: tabelul jonglează cu aceleaşi cuvinte, fără un scop precis.

Propunere: Ar fi  mai efi cient un exerciţiu individual, în care să li se ceară elevilor să completeze propoziţii cu un 
conţinut mai accesibil.

Cine? Ce a făcut? Ce?
Elevii au desenat nişte animale.
Elevul

cu căţeii.
Copilul s-a jucat cu căţelul.

12. Leagă ce se potriveşte (p. 122):
creştet     numără corect
are luminiţă în ochi    L, A, P
litere aplecate    e deşteaptă
cifrele joacă jocuri în mintea ei  vârful capului

Propunere: Este mult prea difi cil, din punctul de vedere al nivelului lingvistic, iar elevii nu sunt capabili să găsească 
o sinonimie între deşteaptă şi are luminiţă în ochi/între numără corect şi cifrele joacă jocuri în mintea ei, 
creştet şi vârful capului. Propunem selectarea unor elemente de vocabular adecvate nivelului, cu un raport de 
sinonimie mai clar.

C. SUGESTII PENTRU ALTE TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII 

1. Poate exerciţiile cele mai generoase de scriere sunt cele care pornesc de la imagini. Din păcate, ele 
lipsesc complet din manualul Editurii All. Vă oferim câteva exemple de subiecte posibile: jucăria preferată, 
desenul animat preferat, anotimpul preferat, programul zilnic etc. În general, scrierea creativă nu este deloc 
urmărită de exerciţiile incluse în manual. Recomandăm învăţătorilor să suplinească această lacună prin fi şe de 
lucru sau chiar prin exploatarea unor ilustraţii din manual.

2. Exerciţii prin care elevii exersează scrierea cuvintelor în ordine alfabetică. 
Scrieţi cuvintele în ordine alfabetică (pentru lecţia Carnavalul literelor):

Nume Fructe Haine Culori
Ema
Laura
Radu
Vlad
Irina

măr
pară
alună
banană
strugure

şosete
cămaşă
pantaloni
rochie
bluză

negru
verde
alb
galben
roşu
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3. Întrebaţi şi răspundeţi! Lucraţi în perechi! (pentru lecţia Anotimpurile)

Iarnă Primăvară Vară Toamnă

Cum este vremea 
iarna?

.................................

.................................

Cum este vremea 
primăvara?

.................................

.................................

Cum este vremea 
vara?

.................................

.................................

Cum este vremea 
toamna?

.................................

.................................
Cu ce ne îmbrăcăm 

iarna?
.................................
.................................

Cu ce ne îmbrăcăm 
primăvara?

.................................

.................................

Cu ce ne îmbrăcăm 
vara?

.................................

.................................

Cu ce ne îmbrăcăm 
toamna?

.................................

.................................

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri de câte trei! Propuneţi şi alte exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă. 
Împărtăşiţi colegilor ideile dumneavoastră!

2.3.4. Competenţa de exprimare orală

Manualul Editurii All propune câteva tipuri de exerciţii care urmăresc dezvoltarea capacităţii de 
producere a unui mesaj oral. Trebuie precizat că, sub raport numeric, numărul exerciţiilor care vizează această 
competenţă este mult mai mic, în comparaţie cu cel al exerciţiilor care presupun activităţi de scriere. 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Din experienţa dumneavoastră, care activităţi sunt percepute de către elevi ca fi ind mai 
difi cile: cele de expimare orală sau cele de exprimare scrisă? Argumentaţi!

A. EXERCIŢII ADECVATE

1. Pronunţă corect! (p. 6 şi p. 8)

Îl considerăm un exerciţiu de exprimare orală potrivit pentru începutul clasei a II-a. Prin pronunţarea 
diverselor elemente de vocabular, se facilitează învăţarea unor cuvinte noi. Pentru această categorie de vârstă, 
prezenţa imaginilor este esenţială în procesul de achiziţie a unor forme lexicale noi.

Temă de refl ecţie:
Cum şi când obişnuiţi să corectaţi greşelile de pronunţie ale elevilor dumneavoastră? Imediat după ce s-au 
produs sau după ce elevul a încheiat ceea ce avea de spus? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

2. Despărţirea în silabe (aceste exerciţii sunt foarte numeroase în manual):
Unul dintre obiectivele de referinţă prevăzute în programă este despărţirea corectă a cuvintelor în 

silabe. Îndeplinirea acestui obiectiv îi va ajuta pe elevi, ulterior, să scrie corect.

3. Descoperă cuvântul! 
Ce poate fi  violet? murdar? lung? rotund? (p. 21)
Elevii trebuie să se gândească la substantive care să corespundă acestor însuşiri şi să le pronunţe. 
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Activitatea testează cunoştinţele de vocabular ale elevilor. Ea poate să se desfăşoare sub forma unui joc.

4. Jocul exclamărilor 
Aşază litera h după fi ecare dintre literele a, e, o, u şi pronunţă fi ecare cuvânt obţinut cu o intonaţie care să exprime 

mirare, bucurie, durere, frică, admiraţie! (p. 39)
Este un exerciţiu amuzant: elevii exersează pronunţarea literei h şi ajung să diferenţieze între diversele 

stări enumerate în enunţ.

5. Spune unul (una) sau mai mulţi (mai multe)! (p. 37)
grădină - ..........                             ..................- păduri
râu -.................                               ..................- ploi
livadă- ............                               ..................- pomi
brad - ..............                               ..................- iepuri
Este foarte potrivit pentru clasa a II-a, deoarece, în această etapă, elevii îşi însuşesc regulile de formare 

a pluralului şi de acord.

6. Concurs! Găsiţi cât mai multe cuvinte care încep cu literele c, C! (p. 49)/Cine ştie cele mai multe 
nume de persoane şi animale cu următoarele litere: h, z, p, b, d, c? (p. 55) 

Îi stimulează pe elevi să se implice, testându-le şi îmbogăţindu-le vocabularul. A doua activitate s-ar 
putea desfăşura pe grupuri de elevi. Câştigă echipa care găseşte cele mai multe cuvinte într-un anumit interval 
de timp.

7. Povesteşte cum se pregătesc membrii familiei pentru Crăciun! (p. 54)
Exerciţiul verifi că înţelegerea textului, ajută la dezvoltarea exprimării orale şi dezvoltă atitudinile de 

empatie interculturală.

8. Povesteşte lecţia care ţi-a plăcut cel mai mult! (p. 57)
Elevii au posibilitatea de a-şi exprima preferinţele, exersându-şi, astfel, capacitatea de exprimare orală, 

iar învăţătorul va putea verifi ca în ce măsură elevul a înţeles textul pe care îl rezumă. Este, de asemenea, o 
modalitate de a afl a ce tipuri de texte preferă, în general, copiii.

9. Joc: Ce jucărie este aceasta? 
Un elev iese din clasă. Ceilalţi stabilesc jucăria pe care acesta trebuie să o ghicească. Elevul pune întrebări, până 

descoperă numele jucăriei. (p. 61)  
Este un joc stimulativ, pornind de la o temă adecvată vârstei. Cu această ocazie, elevii vor exersa 

formularea de întrebări şi răspunsuri.

Exerciţiu:
În perechi, discutaţi despre utilitatea/inutilitatea jocurilor didactice. Credeţi că jocurile facilitează sau nu 
învăţarea? Cum rezolvaţi probleme inerente ca haosul/gălăgia pe care le stârnesc unele jocuri? Obişnuiţi 
să utilizaţi jocuri la clasă? 

10. Jocul de rol
Alege să fi i un personaj dintr-o poveste învăţată şi prezintă-te! (p. 71)/ Interpretează cu unul dintre colegii tăi 

dialogul dintre tată şi fi u! (p. 113)
Le dă elevilor posibilitatea de a-şi exersa capacitatea de exprimare orală prin interpretarea unui personaj 

sau printr-o punere în scenă.

11. Ce culoare au penele? Descoperă culorile! (p. 87)

Modalitatea cea mai efi cientă în învăţarea culorilor o reprezintă, evident, apelul la imagini. Autorii 
manualului par să respecte această regulă.
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12. Exerciţii de conversaţie
Care este desenul animat pe care îl preferi? De ce? (p. 89)
Vizionarea desenelor animate reprezintă una dintre activităţile preferate ale elevilor la această vârstă. 

Exerciţiul încurajează elevii să aducă argumente în sprijinul alegerii făcute.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Faceţi o listă cu avantaje şi dezavantaje pentru utilizarea experienţelor personale ale 
elevilor în dezvoltarea capacităţii de exprimare orală. 

13. Joc: Abecedarul
Învăţătorul aruncă mingea unui copil. În momentul aruncării, rosteşte un cuvânt care începe cu prima literă 

a alfabetului. Copilul care primeşte mingea spune un cuvânt care începe cu următoarea literă a alfabetului şi aşa mai 
departe (p. 90).

Această activitate urmăreşte recapitularea alfabetului, printr-o modalitate dinamică şi amuzantă.

14. Formulează întrebări după model! (p. 93)
Vrăjitorul trăia în Ţara Literelor.
- Unde trăia vrăjitorul?
- Cine trăia în Ţara Literelor?
Vrăjitorul a organizat un carnaval.
Literele au format cuvinte interesante.
Exerciţiul dezvoltă abilitatea elevilor de a formula propoziţii interogative. Pentru încurajarea interacţiunii 

între elevi, se poate lucra în perechi.

15. Ce ai face dacă...?
Dacă ai avea un căţeluş, cum l-ai îngriji? (p. 95)
Întrebarea e un pretext pentru o conversaţie mai lungă, propunându-le elevilor să se pună într-o situaţie 

ipotetică şi să discute despre aceasta.

16. Joc: Recunoaşte anotimpul! 
Învăţătorul numeşte un copil care prezintă un anotimp. Colegii lui trebuie să ghicească despre ce anotimp este 

vorba. (p. 103)
Elevii îşi exersează exprimarea orală; această activitate este stimulativă şi exploatează cunoştinţele 

generale despre lume ale elevilor.

17. Povestire după imagini
Pe baza ilustraţiilor, povesteşte aventura lui Superman! (p. 121)
Exerciţiul este potrivit, deoarece exploatează imaginile. Tema este adecvată vârstei (deşi, probabil, 

băieţii o vor găsi mai interesantă) şi le cere elevilor să construiască o poveste, pornind de la un set de imagini. 
O calitate importantă a povestirii după imagini o reprezintă faptul că le permite elevilor să-şi folosească 
imaginaţia liber, ilustraţiile funcţionând doar ca nişte jaloane care, pe parcursul activităţii, îi ghidează.

B. CÂTEVA PROPUNERI PE BAZA EXERCIŢIILOR DE VERIFICARE A COMPETENŢEI DE 
EXPRIMARE ORALĂ

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri de câte trei! Alcătuiţi o listă cu posibile motive pentru care unele exerciţii de exprimare 
orală ar putea fi  neadecvate. Afl aţi şi răspunsurile colegilor!

1. Spune cuvinte formate din: (p. 4)

__ __  __ __  __  __

Un exerciţiu de acest fel nu îi motivează sufi cient pe elevi să participe. În opinia noastră, un joc ar fi  mult 
mai potrivit pentru această categorie de vârstă.



Clasa a II-a

147

Propunere: Fiecare elev alege o cifră între 1 şi 3. Elevii cu cifra 1 formează o ehipă, cei cu 2, altă echipă şi cei cu 3, o a 
treia echipă. Cei cu cifra 1 vor propune cuvinte formate dintr-o silabă, cu 2, cuvinte cu două silabe, cu 3, cuvinte din 
trei silabe. După formarea echipelor, învăţătorul va numi, în mod aleatoriu, una dintre cele trei cifre, iar un membru 
din echipa corespunzătoare cifrei alese de învăţător va propune un cuvânt. Fiecare membru al echipei trebuie să 
propună cel puţin un cuvânt. Echipa care găseşte cele mai multe cuvinte câştigă. Pentru a nu exista neînţelegeri şi 
pentru ca să nu se repete cuvintele, învăţătorul va nota pe tablă cuvintele propuse.

2. Formulează propoziţii după imagini! (p. 5)

Este marcat cu *, întrucât este considerat difi cil pentru începutul clasei a II-a (apare la începutul 
manualului); considerăm că tipul de exerciţiu este adecvat, pentru că mizează pe exploatarea imaginilor, însă 
o activitate în perechi i-ar ajuta pe elevi să rezolve mai uşor sarcina aparent difi cilă.

Propunere: Lucraţi în perechi! Elevul A formulează prima propoziţie (care este interogativă), elevul B, a doua (care 
este enunţiativă). Lucrând în perechi, elevii se vor ajuta reciproc.

3. Alcătuieşte cuvinte folosind silabele date (în acest caz, -ră şi mă-, deoarece apar după lecţia dedicată 
literei ă)! (p. 27)

Este plictisitor pentru elevi, mai ales dacă presupune rezolvarea individuală şi verifi că mai mult 
capacitatea de scriere.

Propunere: Recomandăm ca exerciţiul să fi e rezolvat în perechi, iar elevii să fi e încurajaţi să comunice între ei în 
limba română.

Temă de refl ecţie:
Consideraţi că acest exerciţiu este potrivit pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare orală sau l-aţi 
include la cea de exprimare scrisă? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

4. Completează tabelul! (p. 29)

Exerciţiul urmăreşte fi xarea formelor adjectivelor califi cative. Din păcate, imaginile nu sunt întotdeauna 
corect selectate: pentru o imagine în care apare o haină galbenă cu imprimeuri roşii, elevii vor completa tabelul 
cu adjective precum albă, neagră, mare. În plus, exerciţiul pare să exerseze scrierea, nicidecum vorbirea.

5. Spune cu ce trebuia să se îmbrace Fănel (ca să evite răceala)! (p. 35)
Verifi că şi comprehensiunea textului şi le cere elevilor să găsească soluţii posibile pentru a evita situaţii 

neplăcute.

Propunere: Exerciţiul poate fi  rezolvat în perechi sau în grup, pentru că presupune ca elevii să utilizeze cunoştinţele 
generale despre lume. La fi nal, fi ecare grup va prezenta clasei o listă de recomandări.

6. Închipuie-ţi că mergi în vizită la Donald! Spune ce vezi în camera lui! (p. 47)
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Propunere: Sugestia noastră de exploatare a acestui exerciţiu vizează munca în perechi.
Elevul A joacă rolul lui Donald, care este gazda, iar elevul B este musafi rul. Cei doi trebuie să realizeze un dialog între 
gazdă şi oaspete. Formulând cerinţa astfel, exerciţiul devine mai util, iar elevii îşi exersează capacitatea de exprimare 
orală, într-o situaţie în care se pot găsi, în viaţa de zi cu zi. 

7. Cine sunt muzicanţii? (p. 65)

Imaginea nu este exploatată sufi cient prin cerinţa prevăzută în manual. Trebuie adăugat că aceste 
personaje au apărut în manualul All pentru clasa I, dar, în cel pentru clasa a II-a, pe care îl avem în vedere aici, 
personajele în cauză nu sunt amintite decât în acest exerciţiu.

Propunere: Pe baza imaginii, elevii vor formula întrebări şi răspunsuri, lucrând în perechi. Câte personaje apar în 
imagine? Care este numele lor? Descrie fi ecare personaj! Care este personajul tău preferat? De ce?

8. Închipuie-ţi că eşti învăţătorul (învăţătoarea) a doi elevi care s-au certat! Cui dai dreptate? (p. 68)
Cerinţa este potrivită, încurajându-i pe elevi să-şi exprime opinia, însă abordarea poate fi  mai creativă.

Propunere: Se împarte clasa în două: elevii care îi dau dreptate lui Gicu, într-o echipă, iar cei care îi dau dreptate lui 
Gigel, în cealaltă echipă. Fiecare grup aduce argumente pentru a-şi susţine punctul de vedere. Învăţătorul va fi  doar 
observator. Câştigă echipa care îşi argumentează cel mai bine poziţia!

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Analizaţi propunerea formulată mai sus! Credeţi că este prea difi cilă pentru acest nivel? 
Argumentaţi-vă opiniile! Indiferent de răspuns, încercaţi să oferiţi şi altă modalitate de abordare a acestui 
exerciţiu.

9. Joc: Să tricotăm! 
Un elev (conducătorul jocului) întreabă: - Ce se poate tricota dintr-un ghem roşu (albastru)? (p. 79) (Obiectiv: 

exersarea grupului de litere ghe)
Dorim să atragem atenţia asupra faptului că, la această vârstă, elevii nu vor fi  capabili să enumere prea 

multe obiecte care se pot tricota. În plus, cerinţa nu precizează dacă jocul presupune lucrul în echipe şi în ce 
condiţii se câştigă concursul. În fi nal, mai adăugăm doar că tot ceea ce se poate tricota dintr-un ghem roşu, se 
poate şi dintr-unul albastru.

Propunere: Propunem un joc la care este nevoie de un ghem (indiferent de culoare). Elevii se plasează în cerc şi 
pasează ghemul persoanelor care alcătuiesc cercul respectiv. Cel care îl primeşte va spune un cuvânt care conţine 
grupul de litere ghe, iar apoi va pasa ghemul altcuiva. Scopul e ca fi ecare elev să contribuie cu un cuvânt care să 
conţină grupul de litere.    

10. Tu ce i-ai arăta prietenului (prietenei) tău (tale) în oraşul tău? (p. 85)

Propunere: Exerciţiul se va rezolva în perechi. Elevul A joacă rolul celui care vrea să viziteze oraşul, iar elevul B 
joacă rolul gazdei.
Model: Elevul A: Ce pot să vizitez în oraşul tău?
            Elevul B: În oraşul meu poţi să vizitezi muzeul de istorie, biserica..., parcul... etc.

11. Imaginaţi-vă că povestea se termină altfel! Povestiţi-o! (p. 97)
Exerciţiul este potrivit şi verifi că şi înţelegerea textului, dar cerinţa poate fi  formulată diferit.
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Propunere: Lucraţi în grup! Fiecare grup trebuie să găsească un alt fi nal pentru poveste. La fi nal, o persoană pe care 
o desemnează grupul povesteşte celorlalţi continuarea poveştii. Grupul care propune fi nalul cel mai inventiv câştigă! 
Gradul de inventivitate e stabilit prin vot.

12. Pe baza desenului, povesteşte despre „prietenii omului de zăpadă”! (p. 107)
Cerinţa este puţin vagă. Ar fi  utile, poate, câteva întrebări de sprijin.

Propunere: Vă oferim câteva idei de întrebări menite să-l ajute pe elev, ghidându-l în descrierea imaginii. Câţi 
prieteni are omul de zăpadă? Cine sunt prietenii omului de zăpadă? Cum sunt îmbrăcaţi? 
Exerciţiul va fi  rezolvat în perechi.

C. SUGESTII PENTRU ALTE TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII 

1. Priveşte şi descrie! 
Elevii trebuie să privească imaginile şi să le descrie, exprimându-şi preferinţa pentru una dintre ele:

2. Interpretează rolul! 
În perechi, elevii vor interpreta dialoguri: la magazin – un elev e vânzătorul, celălalt, cumpărătorul 

(pentru lecţia Magazinul), la o zi de naştere (pentru lecţia Ziua lui Vlad), o conversaţie telefonică (pentru lecţia 
La telefon).

3. Cercul cuvintelor
Elevii sunt aşezaţi în cerc. Învăţătorul spune un cuvânt, iar elevul următor trebuie să găsească un alt 

element de vocabular care să înceapă cu ultima literă a cuvântului rostit anterior. Niciun cuvânt nu trebuie să 
se repete!

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri de câte trei!
Propuneţi şi alte exerciţii de dezvoltare a capacităţii de exprimare orală. 

2.4. Un model de exploatare a unei unităţi de învăţare

Pentru a oferi un model de exploatare a unei unităţi şcolare, alegem lecţia dedicată literei Ş, ş, intitulată 
Mănuşa (manualul All, p. 72, p. 73). Vom sugera, mai jos, câteva tipuri de activităţi care să dezvolte toate cele 
patru competenţe de comunicare (producere şi receptare de mesaje scrise sau orale). 

Pentru că e posibil ca textul propus de autorii manualului să conţină elemente de vocabular necunoscute, 
ar trebui ca, înainte de lectură, elevii să rezolve un exerciţiu de potrivire a cuvintelor noi cu imaginile 
corespunzătoare (mănuşă, gândăcel, furnică, şoarece, broască, piţigoi). Elevii vor scrie, sub fi ecare imagine, 
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cuvântul potrivit.
În continuare, învăţătorul poate să propună două exerciţii de dezvoltare a capacităţii de receptare a 

mesajului oral. Primul dintre ele poate fi  axat pe înţelegerea textului lecturat de către învăţător. Recomandăm 
ca învăţătorul să citească textul de cel puţin două ori, într-un ritm lent. Elevii vor asculta cu atenţie şi vor 
decide dacă propoziţiile sunt adevărate sau false:

1. Mănuşa se găsea pe câmp.   
2. Mănuşa avea culoarea roşie.  
3. În degetul mare, s-a mutat gândăcelul.   
4. Furnica a ocupat degetul mic.   

Cel de-al doilea exerciţiu care vizează comprehensiunea mesajului oral presupune ascultarea textului şi 
identifi carea cuvintelor care conţin litera ş (mai ales că lecţia este dedicată acesteia). Învăţătorul poate stabili un 
semnal sonor, pe care elevii îl pot utiliza când aud cuvinte care conţin litera ş (o bătaie din palme, de exemplu).

Pentru dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris, elevii vor rezolva exerciţiul propus în 
manual: completarea propoziţiilor cu cuvintele din paranteză: 

(pe, în, din, într-o) 
1.  Mănuşa era ..... pădure. 
2.  Avea blană ..... dinăuntru. 
3.  ..... zi un gândăcel a văzut-o. 
4.  Şoarecele a ocupat degetul ..... mijloc. 
5.  Locuitorii erau fericiţi ..... căsuţă. 
 
Exprimarea scrisă va fi  exersată prin intermediul unui exerciţiu în care elevii, organizaţi în grupuri de 

câte trei, vor scrie cât mai multe cuvinte care încep cu literele ş şi s. În alegerea echipei câştigătoare, învăţătorul 
va ţine cont de originalitatea şi de numărul cuvintelor. 

Şi exerciţiul propus de manual, pe baza textului Mănuşa (ex. 8, p. 73), este adecvat vârstei. Potrivit 
cerinţei, elevii vor desena, în caiet, palma stângă şi vor scrie denumirile degetelor. 

Tot pentru dezvoltarea competenţei de producere a mesajului scris, manualul conţine şi un exerciţiu 
de „alintare” a cuvintelor. Este lăudabil efortul autorilor de a evita utilizarea metalimbajului. Facem, totuşi, 
o precizare: în opinia noastră, gradul de difi cultate al exerciţiului este prea ridicat pentru munca individuală. 
Rezolvat în perechi, acesta devine mai accesibil:

gândac – gândăcel   pui – 
raţă –    câine - 
broască –    şoarece -                                                    

Referitor la dezvoltarea competenţei de exprimare orală, un prim exerciţiu ar putea consta în 
identifi carea, în text, a cuvintelor formate din patru silabe, în despărţirea lor în silabe şi în alcătuirea unor 
propoziţii cu fi ecare cuvânt. 

O altă idee ar fi  înlocuirea literei s cu ş în cadrul unor cuvinte, urmată de explicarea sensului elementelor 
de vocabular nou formate: 

cos – coş   scoală –
dus -   peste – 
 
Propoziţiile interogative pun probleme vorbitorilor non-nativi, de aceea, sugerăm un exerciţiu de 

formulare a unor întrebări pe baza unor răspunsuri.
Mănuşa era în pădure.     Unde se afl a mănuşa?
Mănuşa era mare, maro şi avea blană pe dinăuntru.  ......................................
Gândăcelul a spus că va avea o casă călduroasă.  ......................................
Mănuşa avea cinci degete.     ......................................

La această vârstă, copiii au capacitatea de a se identifi ca uşor cu personajele textelor, prin urmare, li se 
poate cere, în cadrul unui exerciţiu de comunicare orală, să spună ce ar face dacă s-ar pierde în pădure. 

Reamintim învăţătorilor că orice text prezent în manual poate fi  valorifi cat, astfel încât să ajute la 
dezvoltarea fi ecăreia dintre cele patru competenţe comunicative (receptare a mesajului oral şi scris, respectiv 
producere de mesaj oral şi scris). Cu puţină creativitate şi bunăvoinţă, lecţiile de limba română pot deveni mai 
dinamice, elevii vor fi  motivaţi, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.
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2.5. Concluzii

Programa de limba şi literatura română pentru clasa a II-a vizează dezvoltarea capacităţilor de receptare 
şi de producere a mesajului oral şi a celui scris, precum şi a atitudinilor de empatie culturală şi interculturală. 

Manualul All propune o serie de activităţi, unele reuşite, altele mai puţin reuşite, însă exclude orice 
exerciţiu destinat receptării mesajului oral. E un fapt cunoscut că, la această vârstă, elevii învaţă mai uşor o 
limbă nematernă ascultând (dovadă stă uşurinţa cu care copiii învaţă limba a doua pe terenul de joacă). Acesta 
este şi motivul pentru care am propus câteva activităţi specifi ce atât vârstei, cât şi nivelului de limbă, menite 
să încurajeze dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral, pe care o considerăm vitală în procesul de 
învăţare a unei limbi.  

Prin tipurile de exerciţii şi temele abordate, manualul All reprezintă, în linii mari, un material didactic 
interesant şi util. Activităţile pe care le-am considerat neadecvate pot fi  adaptate, fi e pentru a încuraja 
participarea activă a elevilor în procesul de învăţare, fi e pentru atingerea unor noi obiective. 

Lista sugestiilor de exerciţii pe marginea lecţiilor din manual este, desigur, deschisă, iar capacitatea 
învăţătorului de a adapta materialele pe care le are la dispoziţie grupului de elevi cu care lucrează este 
esenţială: niciun manual, oricât de reuşit ar fi , nu va răspunde tuturor nevoilor individuale ale elevilor. De 
aceea, fl exibilitatea şi imaginaţia sunt printre calităţile cele mai importante pe care un educator trebuie să le 
deţină.

IDEI DE LUAT ACASĂ

În exploatarea instrumentelor şi a materialelor didactice, pentru clasa a II-a: 
  Analizaţi în ce măsură manualul pe care îl veţi utiliza respectă programa de limba şi literatura 

română.
  Folosiţi şi materiale auxiliare, nu doar manualul, în procesul de predare (pentru a evita 

monotonia şi a acoperi eventualele goluri ale acestuia).
  Selectaţi, din manual, doar exerciţiile pe care le consideraţi adecvate vârstei şi intereselor 

elevilor.
  Nu renunţaţi la exerciţiile care par nepotrivite, adaptaţi-le pentru a putea fi  utilizate. 
  Nu ezitaţi să fi ţi creativi, propunând activităţi şi exerciţii proprii. 
  Nu uitaţi că, la această categorie de vârstă, exerciţiile trebuie să se bazeze pe imagini, jocuri şi 

să implice acţiunea de a desena, nu doar cea de a scrie.
  Insistaţi mai mult asupra capacităţilor de receptare şi producere a unui mesaj oral, mai ales că 

manualele prezintă serioase lacune în această privinţă.
  Asiguraţi-vă că exerciţiile, fi e cele din manual, fi e cele pe care le propuneţi, acoperă toate cele 

patru capacităţi (receptare şi producere de mesaj oral şi scris).
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TEST

A. Răspundeţi cu adevărat sau fals:

1. Cadrul didactic trebuie să urmărească în ce măsură manualul respectă programa în vigoare.
2. În procesul de predare, trebuie utilizat exclusiv manualul.
3. O lecţie poate fi  considerată reuşită, în măsura în care învăţătorul reuşeşte să acopere cât mai 
multe exerciţii propuse în manual.
4. Este recomandată utilizarea auxiliarelor didactice. 

B. Completaţi spaţiile libere:

1. La această categorie de vârstă, este deosebit de importantă exploatarea ................... şi utilizarea 
jocurilor didactice. 
2. De obicei, manualele omit să propună exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii de ...................... 
a mesajului .................. . 
3. Exerciţiile neadecvate propuse în manual pot fi  ..................... pentru a putea fi  folosite. 

C. Alegeţi varianta corectă: 

1. Exerciţiile pe care le propuneţi trebuie să vizeze:
a. capacităţile de receptare;
b. capacităţile de producere;
c. atât capacităţile de receptare, cât şi cele de producere.

2. La această categorie de vârstă, exerciţiile trebuie să exploateze:
a. munca individuală, în perechi şi pe grupe;
b. doar munca individuală;
c. doar munca în perechi/pe grupe;

3. De obicei, manualele insistă prea mult asupra capacităţilor:
a. de receptare şi producere a unui text scris;
b. de receptare şi producere a unui text oral;
c. de receptare a unui text oral şi producere a unui text scris.

Bibliografi e:

Cameron, Lynne, 2001, Teaching languages to young learners, Cambridge University Press.
Makai, Emese-Márta, Nagy, Anna-Maria, 2005, Limba şi literatura română pentru minorităţile naţionale - Manual pentru clasa a II-a, 
Bucureşti, Editura All. 
Marsland, Bruce, 1998, Lessons from nothing, Cambridge University Press.
Nation, I. S. P., Newton, Jonathan, 2009, Teaching ESL/EFL: Listening and Speaking, New York and London, Routledge.
Programa şcolară de limbă şi literatură română, clasele I şi a II-a, pentru şcolile şi secţiile cu predare în limbile minorităţilor naţionale, 2003. 
Richards, Jack C., 2005, Developing tactics for listening, Oxford University Press.
White, Goodith, 1998, Listening, Oxford University Press.
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3. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 
didactice existente - Clasa a III-a

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi criteriile de urmat în selectarea unui manual 
potrivit, din cele disponibile pe piaţă;

 ■ să analizaţi structura unei unităţi de învăţare, insistând pe felul 
în care se face predarea/evaluarea capacităţilor specifi ce clasei a 
III-a;

 ■ să recunoaşteţi tipurile de activităţi şi exerciţii adecvate, dar şi pe 
cele neadecvate grupei de vârstă şi nivelului de limbă al elevilor; 

 ■ să elaboraţi, pe baza lecţiilor incluse în manual, activităţi şi 
exerciţii menite să dezvolte capacităţile de receptare a mesajului 
oral/scris şi de producere a mesajului oral/scris.



Unitatea 2

154

3.1. Prezentarea manualului

3.1.1. Introducere

În încercarea de a defi ni rolul pe care manualul şcolar îl ocupă azi în 
cadrul procesului didactic, Tatiana Iacubiţchi reţine următoarele aspecte:

 ■ în cadrul teoriei educaţionale şi a practicii tradiţionale, manualul 
este cel care are rolul de a „concretiza programa şcolară prin unităţi 
didactice care pot fi  operaţionalizate şi realizate în procesul predării/
învăţării: capitole, lecţii, secvenţe de învăţare, manualul refl ectând 
conţinuturi, contribuind la dezvoltarea capacităţilor prin sisteme de 
sarcini”;

 ■ pe baza viziunii moderne, manualul şcolar s-a transformat
într-unul din cele mai importante instrumente de lucru pentru elevi, 
care prezintă detaliat şi sistematic temele recomandate de programele 
şcolare, contribuind, astfel, la organizarea procesului de învăţare. 
Ţinând seama de toate acestea, noul manual nu mai este un „depozitar 
de informaţii”, ci trebuie să includă „modalităţile de lucru redate 
explicit, în logica expunerii didactice, fi ind un prilej de dezvoltare a 
gândirii şi a altor capacităţi intelectuale, voliţionale, morale, estetice,” 
de trecere de la un învăţământ axat pe acumularea de cunoştinţe, spre 
un învăţământ bazat, în special, pe dobândirea de competenţe.

Exerciţii:
Lucraţi în perechi!
1. Ce avantaje/dezavantaje au manualele moderne prin raportare la cele tradiţionale? 
2. La clasă, optaţi pentru manuale moderne sau tradiţionale? Argumentaţi!

3.1.2. Manualul selectat

Pornind de la importanţa care se acordă, în prezent, manualului 
şcolar, dar şi de la dorinţa învăţătorilor de a alege instrumentul cel 
mai potrivit în predarea românei ca limbă nematernă, de-a lungul 
acestui capitol vom oferi câteva posibile criterii de evaluare a 
materialelor didactice disponibile pe piaţă, facilitând, astfel, procesul 
de selecţie pe care îl întreprind învăţătorii.

Pentru început, manualul supus analizei aparţine autorilor 
Maria Hadnagy, Eva Vezsenyi, Jolanka Nagy, Limba şi literatura 
română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba minorităţilor naţionale. 
Clasa a III-a (maghiară), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005. 

 Vom enumera, mai jos, câteva din motivele pentru care am 
ales acest manual: 

 ■ a fost realizat relativ recent (2005);
 ■ este unul dintre manualele cel mai frecvent utilizate;
 ■ respectă programa şcolară de limba română pentru 

minorităţile naţionale (clasa a III-a), fi ind în concordanţă cu 
aceasta (la nivel de conţinut);

 ■ este un instrument de lucru destul de bun, dar cu unele 
omisiuni (se propun texte captivante, însă necesitând ajustări 
în ceea ce priveşte nivelul lingvistic; exerciţiile existente sunt 
interesante, dar nu acoperă toate capacităţile prevăzute în 
programă; sarcinile de lucru nu sunt formulate întotdeauna adecvat etc.).

Exerciţii:
Lucraţi în grup!
1. De ce criterii ţineţi cont atunci când alegeţi un manual de limba română? 
2. Ce manual utilizaţi acum la clasă? După ce criterii l-aţi ales? Discutaţi cu colegii!

Temă de refl ecţie:
Care este importanţa 
manualului şcolar şi 
ce rol ocupă acesta în 
procesul didactic? 
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................ 
............................................
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Teme de refl ecţie:
1. Cunoaşteţi manualul editurii Dacia? Dacă da, care este opinia dumneavoastră despre el?
2. Ce părere aveţi despre utilizarea aceluiaşi tip de manual pentru elevii români şi pentru cei proveniţi din 
rândul minorităţilor? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.1.3. Corelaţia manual - programă

În tabelul de mai jos, am inclus câteva observaţii privind prezenţa/absenţa unor corespondenţe între 
programa şcolară şi manualul afl at în discuţie:

Programa pentru minorităţi: 
clasa a III-a Manualul

În curriculumul disciplinei pot fi  
identifi cate următoarele obiective:

 ■ formarea şi dezvoltarea treptată, 
la elevi, a capacităţilor ce stau la baza 
comunicării orale şi scrise în limba 
română;

 ■ cunoaşterea „limbii şi a valorilor 
spirituale româneşti”;

 ■ deschiderea spre interculturalitate, spre 
cunoaşterea dintre români şi minorităţile 
naţionale din România.

 ■ În manual, există numeroase exerciţii şi activităţi care 
au drept scop formarea capacităţilor de comunicare. Din 
păcate, activităţile nu sunt întotdeauna sufi cient de atractive 
pentru elevi, încadrându-se, cel mai adesea, în categoria celor 
tradiţionale.

 ■ La acest nivel, imaginile ar trebui să însoţească majoritatea 
exerciţiilor, întrucât prezenţa ilustraţiilor contribuie semnifi cativ 
la reţinerea informaţiilor şi la fi xarea cunoştinţelor.

 ■ Activităţile dedicate problemelor gramaticale sunt destul 
de numeroase pentru clasa a III-a, ele fi ind aproape în aceeaşi 
măsură prezente şi în manualele pentru vorbitorii nativi.

 ■ Valorile spirituale româneşti sunt prezentate, în manual, prin 
texte preluate din mari scriitori români, fi ind adaptate vârstei 
şi nivelului de limbă (din nefericire, nu întotdeauna într-o 
manieră corespunzătoare): I. Creangă, G. Coşbuc, E. Farago, M. 
Preda etc. Ele tratează teme specifi ce, ca, de exemplu, obiceiurile 
româneşti de Crăciun, Anul Nou etc. 

 ■ Lecţiile includ şi nenumărate proverbe şi vorbe de duh 
(După faptă şi răsplată!, Minciuna are picioare scurte! etc.), toate 
acestea urmărind obiective precum interculturalitatea şi 
intercunoaşterea.

Prin intermediul acestei discipline, 
elevii proveniţi din rândul minorităţilor 
naţionale au acces la „cultura 
comunicaţională şi literară de bază”.

Curriculumul pentru limba şi literatura 
română are la bază modelul comunicativ-
funcţional.

Iată câteva din schimbările pe care 
acest tip de abordare le aduce:

 ■ accentul nu mai cade pe „asimilarea 
şi memorarea” cunoştinţelor, ci pe 
„operarea cu informaţii”;

 ■ se acordă o mai  mare importanţă 
exprimării orale, în raport cu cea scrisă;

 ■ limba este considerată o sumă 
de mijloace de care avem nevoie în 
comunicare;

 ■ textele literare şi non-literare sunt 
abordate numai cu scopul realizării cât 
mai multor situaţii de comunicare şi nu ca 
obiecte de memorat.

Manualul selectat este încă puternic infl uenţat de didactica 
tradiţională şi, mai puţin, de modelul comunicativ-funcţional. 
Vă oferim, mai jos, câteva argumente: 

 ■ în majoritatea lecţiilor, demersul este unul de tip deductiv, 
textele literare sau non-literare nefi ind precedate de exerciţii 
care ar facilita înţelegerea lor (exerciţiile sunt prezente cu 
regularitate după textele propuse);

 ■ cuvintele necunoscute sunt prezentate sub forma unor 
liste, care trebuie memorate, model nerecomandat azi pentru 
asimilarea lexicului; 

 ■ paradigmele gramaticale şi defi niţiile trebuie învăţate pe de 
rost; 

 ■ apar activităţi cu cerinţe de tipul: Învaţă..., Reţine... etc.;
 ■ se lucrează cu texte clasice literare, care, deşi sunt repovestite 

pentru copii, rămân încă difi cile pentru nivelul de competenţă 
lingvistică al elevilor non-nativi afl aţi în clasa a III-a; 

 ■ exerciţiile de comunicare orală pornesc, în general, de la 
textele citite şi, probabil, traduse în clasă;

 ■ exprimarea orală nu ocupă un loc mai important decât cea 
scrisă şi nicidecum unul central în cadrul acestui manual;

 ■ pronunţia se exersează exclusiv prin repetare mecanică;
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 ■ lecţiile sunt grupate după tematică, după modelul manualelor 
tradiţionale (un element pe care îl considerăm, mai degrabă, 
pozitiv).

În ceea ce priveşte opţiunea pentru operarea cu informaţii 
şi nu pentru asimilarea/memorarea de informaţii, acest aspect 
este lăsat pe seama învăţătorului şi a strategiilor pe care le aplică 
la clasă.

Menţionăm şi câteva dintre aspectele pozitive ale manualului: 
 ■ toate lecţiile, explicaţiile, defi niţiile şi activităţile sunt integral 

în limba română, nefăcându-se apel la limba maternă (desigur, 
este greu de spus dacă situaţia nu este radical diferită în munca 
la clasă); 

 ■ manualul include, la fi nal, un mic dicţionar explicativ.
Pentru chestiunile gramaticale, se utilizează metoda 

descoperirii, înainte de defi nirea propriu-zisă a termenilor.
Obiectivele-cadru pentru clasa a III-a  

cuprind dezvoltarea capacităţilor de 
receptare a mesajului oral, de exprimare 
orală, de receptare a mesajului scris, de 
exprimare scrisă, dar şi a atitudinilor de 
empatie culturală şi interculturală.

În manual, există texte şi activităţi care urmăresc dezvoltarea 
unor competenţe comunicative. Acestea sunt exersate prin 
diverse tipuri de exerciţii, cu excepţia capacităţii de receptare a 
mesajului oral, care nu apare tratată individual în nici una din 
activităţile propuse de autori.

Conţinuturile recomandate de 
programă vizează, de cele mai multe ori, 
teme specifi ce vârstei.

Conţinuturile prevăzute în programă se regăsesc integral 
în manual, corelaţia cu acesta fi ind, din perspectiva temelor 
abordate, mai mult decât evidentă.

Exerciţii:
1. Când alegeţi un manual, ţineţi seama de existenţa unei corelaţii între programa şcolară şi manual? 
Lucraţi în perechi!
2. Manualul pe care îl folosiţi acum la orele de limba română pentru minorităţi respectă programa? Lucraţi 
în grup!
3. Pe baza observaţiilor din tabelul de mai sus, credeţi că manualul corespunde curriculumului, obiectivelor 
şi conţinutului programei? Discutaţi cu colegii şi argumentaţi-vă opiniile!

Temă de refl ecţie:
Din punctul dumneavoastră de vedere, manualele care nu se afl ă în corelaţie cu programa şcolară pot fi  
utilizate la clasă? Aţi folosit vreodată astfel de manuale? Au fost ele utile pentru elevi? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.1.4. Structura manualului 

Manualul de limba română pentru minorităţile 
naţionale al Editurii Dacia are 192 de pagini, repartizate 
în 34 de unităţi de învăţare, şi un dicţionar explicativ 
român-maghiar, la sfârşitul cărţii.

Prezentăm, mai jos, temele în jurul cărora se 
construiesc unităţile de învăţare: 

 ■ Toamna (Zile de toamnă3; Grupurile de litere, 
Sună clopoţelul!; Cuvântul);

 ■ Cartea – prietena Marei (Cartea; Cartea cu poveşti: Degeţica; Recapitulare; Evaluare);
 ■ Prietenul la nevoie se cunoaşte (În parc; Cuvinte cu formă diferită şi sens asemănător; O faptă bună; 

Cuvinte cu sens opus);
 ■ În lumea celor care nu cuvântă (Cioc! Cioc! Cioc!; Copiere de texte; Greierele şi furnica; Scrierea corectă 

a cuvintelor care conţin m înainte de b sau p);

3 Titlurile textelor literare sunt scrise în italic

Reţineţi:
Manualul selectat cuprinde:

 ■ 192 de pagini
 ■ 34 de unităţi de învăţare
 ■ 1 dicţionar RO-MAGH
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 ■ Şcoala (Premiul întâi; Alcătuirea unui text pe baza unui şir de întrebări; Recapitulare; Evaluare);
 ■ Copilăria (Amintiri din copilărie; Sunetul şi litera; Fluierul fermecat; Vocale; Consoane); 
 ■ Să ne amintim (Recunoaşterea şi descrierea unui obiect; Despărţirea cuvintelor în silabe; Recapitulare; 

Evaluare);
 ■ Fiinţe şi lucruri (Mara iubeşte animalele; Cuvântul-parte de vorbire; La Grădina Zoologică; Substantivul);
 ■ În lumea basmelor (La Teatrul de păpuşi; Felul substantivelor; Cocoşelul neascultător; Povestirea orală);
 ■ Să ne amintim (Visul împlinit; Numărul substantivului; Substantivul - recapitulare; Evaluare);
 ■ Bunica (Bunica; Adjectivul; Bunica; Biletul);
 ■ Iarna (Iarna pe uliţă; Acordul adjectivului cu substantivul; Adjectivul – recapitulare; Evaluare);
 ■ Sărbătorile de iarnă (Uite, vine Moş Crăciun; Obiceiuri de Crăciun; Obiceiuri de Anul Nou. Colinde);
 ■ Bucuriile iernii (La săniuş; Pronumele, pronumele personal; Persoana şi numărul pronumelui 

personal; Dialogul);
 ■ Iarna în poveşti (Crăiasa zăpezii; Scurte texte alcătuite după ilustraţii prin folosirea dialogului; 

Pronumele personal - recapitulare; Evaluare);
 ■ Familia (Doi fraţi cuminţi; Numeralul; Cum comunicăm prin mimică şi gesturi?; Pronunţarea şi 

scrierea corectă a numeralelor);
 ■ Iubiţi vietăţile (Gândăcelul; Ne prezentăm. Salutăm; Numeralul - recapitulare; Evaluare);
 ■ După faptă şi răsplată (Corbul şi vulpea; Verbul; Părţile unei compuneri);
 ■ Să fi m politicoşi! (Ce băiat!; Imaginaţi-vă!; Persoana verbului);
 ■ Mara şi prietenii ei (Tanu; Numărul verbului; Verbul în comunicare; Compunere după un şir de 

ilustraţii);
 ■ Minciuna are picioare scurte (Cei doi pădurari şi zâna; Scrierea corectă a verbelor a fi  şi a lua; Verbul - 

recapitulare; Evaluare);
 ■ Salutare, primăvară! (Primăvara; Cuvântul – parte de propoziţie; Primăvara - compunere după 

întrebări);
 ■ Oaspeţii primăverii (Au sosit cocorii; Compunere după plan dat; Predicatul exprimat prin verb);
 ■ Feeria naturii (Somnoroase păsărele; Subiectul; Răsărit de soare; Compunere cu început dat);
 ■ În lumea păsărilor (Legenda privighetorii; Subiectul exprimat prin pronume personal; Acordul 

predicatului cu subiectul; Compunere după plan de idei);
 ■ Lumea animalelor (Năluca; Recapitulare – predicat, subiect; Evaluare);
 ■ Nemulţumitului i se ia darul (Femeia cea lacomă; Compunere după proverb, cu un plan dat; Părţile 

principale de propoziţie; Părţile secundare de propoziţie);
 ■ Prietenia (Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte; E greu fără prieteni; Compunere după un şir de 

întrebări);
 ■ Să fi m buni! (Mărinimie; Povestire după un plan dat; Propoziţia simplă; Reclama);
 ■ Din bătrâni se povesteşte (Sabia lui Ştefan Vodă; Propoziţia dezvoltată; Exerciţii de dezvoltare a 

propoziţiei simple; Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia);
 ■ Salutare, vară! (Zi de vară; Compunere cu început dat; Recapitulare; Evaluare);
 ■ Recapitulare fi nală (Anotimpurile; În lumea poveştilor);
 ■ Recapitulare fi nală (Poezii; Cuvânt. Silabă. Sunet (literă));
 ■ Recapitulare fi nală (Părţile de vorbire; Părţile de propoziţie).

Exerciţii:
1. Ce părere aveţi despre felul în care este structurat acest manual (unităţile sunt prea multe/prea puţine; 
informaţia e vastă/insufi cientă, tematica e adecvată/nepotrivită clasei a treia etc.)? Lucraţi în perechi!
2. Ce asemănări şi diferenţe credeţi că ar putea exista între structura unui manual de limba română pentru 
minorităţi şi cea a unui manual pentru români? Discutaţi cu colegii!

3.2. Structura unei unităţi de învăţare

Temă de refl ecţie:
Ce structură ar trebui să aibă o unitate de învăţare pentru a fi  atractivă şi interesantă pentru elevi? Ce 
elemente trebuie să includă o unitate de învăţare pentru a putea fi  considerată bine construită?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

O unitate de învăţare trebuie să fi e caracterizată de:
 ■ coerenţă în ceea ce priveşte obiectivele vizate;
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 ■ centrare pe obiective;
 ■ unitate din punctul de vedere al conţinutului.

Spre exemplu, unitatea a V-a a manualului selectat – Şcoala -  se deschide cu un text literar, Premiul întâi 
(după Marin Preda), care este însoţit de un vocabular explicativ şi de câteva întrebări şi exerciţii pe marginea 
textului. Cea de-a doua parte a unităţii de învăţare se centrează pe exerciţii care au ca fi nalitate producerea 
de mesaje orale sau scrise. Urmează o secţiune de Recapitulare, care debutează cu un text pe baza căruia sunt 
formulate o serie de cerinţe, prin care sunt reactualizate cunoştinţele de fonetică, lexic sau ortografi e, discutate 
pe parcursul unităţii. Evaluarea închide această unitate, cu o pagină de exerciţii de fi xare a tuturor cunoştinţelor 
acumulate anterior.

Unitatea în cauză şi, de altfel, întreg manualul vizează dezvoltarea: 
 ■ capacităţii de receptare a mesajului oral;
 ■ capacităţii de exprimare orală;
 ■ capacităţii de receptare a mesajului scris 

(citire/lectură);
 ■ capacităţii de exprimare scrisă;
 ■ atitudinilor de empatie culturală şi 

interculturală.

La o analiză detaliată, se constată următoarele:
 ■ în privinţă capacităţii de receptare a mesajului oral, în manuale nu există niciun exerciţiu dedicat 

acesteia (în schimb, s-ar putea utiliza textele propuse spre lectură sau chiar înregistrări realizate de către 
învăţător);

 ■ capacitatea de exprimare orală este prezentă mai ales prin activităţi de tipul întrebărilor care 
urmează lectura unui text, dar şi prin exerciţii care solicită exprimarea opiniei, descrierea unor imagini, 
prezentarea unor evenimente sau activităţi etc.;

 ■ capacitatea de receptare a mesajului scris este destul de bine reprezentată în manuale, prin mulţimea 
de texte destinate lecturii;

 ■ exprimării scrise i se acordă un loc privilegiat în cadrul manualului, fi ind prezentă în toate lecţiile, 
prin diverse tipuri de activităţi;

 ■ atitudinile de empatie culturală şi interculturală sunt cultivate prin intermediul textelor, epice sau 
lirice, prin relatările despre obiceiurile tradiţionale, care urmăresc stimularea interesului elevilor pentru 
aspectele culturale.

Exerciţii:
1. În manualele pe care le utilizaţi la clasă, ce competenţe sunt vizate? Sunt incluse toate competenţele 
comunicative? Cât interes se acordă fi ecăreia? Explicaţi şi discutaţi cu colegii!
2. De ce credeţi că, din majoritatea manualelor de limba română pentru minorităţi, lipsesc exerciţiile de 
dezvoltare a capacităţii de receptare a mesajului oral? Lucraţi în perechi!

Alte consideraţii legate de structura unităţii (valabile pentru  întregul manual): 
 ■ predarea şi evaluarea capacităţilor vizate sunt corect organizate, însă există texte, activităţi şi exerciţii 

care nu corespund vârstei sau intereselor elevilor de clasa a III-a;
 ■ mare parte din cunoştinţele fonetice, lexicale, morfologice şi sintactice sunt introduse cu ajutorul 

textelor literare;
 ■ textele conţin un număr mare de elemente lexicale difi cile. Recomandăm adaptarea textelor la nivelul 

lingvistic al elevilor şi renunţarea, pe cât posibil, la regionalisme sau arhaisme;
 ■ sarcinile nu sunt formulate întotdeauna adecvat vârstei, nu sunt în acord cu competenţa pe care o 

vizează, nu sunt sufi cient de variate, având aproximativ aceeaşi structură;
 ■ în cerinţe, se oscilează între utilizarea persoanei a doua singular: Scrie... / 

Citeşte... şi a persoanei a doua plural: Scrieţi... / Citiţi... Credem că o uniformizare 
ar fi  binevenită;

 ■ nu există simboluri prin care să se marcheze tipul de competenţă ce urmează 
a fi  dezvoltată; de exemplu - pentru receptarea mesajului oral ar putea fi  
utilizată o imagine precum imaginea alăturată:

 ■ secţiunile unităţii nu sunt organizate în funcţie de competenţele comunicative, ci urmează structura 
tradiţională: vocabular, întrebări, exerciţii, probleme legate de fonetică/lexic/gramatică;

 ■ cerinţele exerciţiilor sunt uneori neclare sau vag formulate;
 ■ imaginile incluse de autori în paginile manualului nu sunt sufi cient de numeroase sau de sugestive.

Reţineţi:
Capacităţile vizate pentru clasa a III-a sunt: 
receptarea mesajului scris şi a celui oral, 
exprimarea scrisă şi cea orală, la care se adaugă 
atitudinile de empatie culturală/interculturală.
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Teme de refl ecţie:
1. Gândiţi-vă la manualul pe care dumneavoastră îl utilizaţi şi formulaţi câteva observaţii şi sugestii pe 
baza lui. 
2. Care dintre manuale vi se pare mai adecvat pentru clasa a III-a: cel selectat pentru a fi  analizat pe 
parcursul acestui capitol sau cel utilizat de dumneavoastră? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.3. Tipuri de exerciţii/activităţi

În cele ce urmează, vom inventaria tipurile de activităţi şi exerciţii dedicate fi ecărei competenţe. Vom 
oferi şi câteva observaţii şi sugestii pe marginea exerciţiilor pe care le-am considerat nepotrivite sau inefi ciente.

3.3.1. Capacitatea de receptare a mesajului oral

Cu toate că joacă un rol important în achiziţia limbii a doua, în special la această grupă de vârstă, 
receptarea mesajului oral este aproape în totalitate ignorată de autorii manualului.

Din acest motiv oferim câteva sugestii de activităţi şi exerciţii care urmăresc să dezvolte comprehensiunea 
mesajului oral:

 ■ cele mai uzuale exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral sunt cele bazate 
pe înregistrări audio şi/sau video de diferite tipuri: texte scurte, reclame, serii de cuvinte, dialoguri 
cotidiene;

 ■ dacă nu există baza materială necesară pentru pregătirea acestui tip de exerciţii, învăţătorii pot include 
activităţi de ascultare, adaptându-se condiţiilor existente: ei vor apela la 
textele propuse pentru lectură, le vor citi clar şi cu o viteză normală în 
faţa clasei, iar elevii vor fi  implicaţi, pe rând, în activităţi care să verifi ce 
înţelegerea textului audiat;

 ■ de asemenea, învăţătorul poate concepe el însuşi activităţi de 
receptare a mesajului oral prin înregistrarea unor cântece, poezii, texte 
etc., pe care le poate folosi, ulterior, la clasă; 

 ■ alte tipuri de activităţi se pot baza pe fragmente audio şi/sau video  
din: desene animate, fi lme sau emisiuni pentru copii, teatru ludic etc. 
(pornind de la fragmentele selectate, se construiesc exerciţii pentru 
verifi carea înţelegerii mesajului oral);

 ■ tipurile de activităţi care au scopul de a dezvolta capacitatea de 
receptare a mesajului oral pot fi  foarte diverse şi depind, în mare 
măsură, de creativitatea învăţătorului;

 ■ reamintim profesorilor că poate varianta cea mai plăcută de exersare 
a acestei competenţe o reprezintă poveştile spuse în clasă, atent selectate 
şi bine exploatate în scopul amintit. Elevii vor asculta cu plăcere poveşti 
clasice şi, înainte şi după momentul efectiv al ascultării, vor rezolva 
exerciţii lexicale sau care verifi că înţelegerea.

Temă de refl ecţie:
Manualul utilizat de dumneavoastră la clasă include activităţi ce vizează această capacitate? Dacă da, daţi 
câteva exemple, dacă nu, propuneţi trei exerciţii.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.3.2. Capacitatea de exprimare orală

Cea mai mare parte a exerciţiilor de exprimare orală incluse în manual sunt axate pe textul literar 
sau pe conţinutul gramatical/lexical predat. Activităţile prezentate în manual nu sunt diferenţiate clar pe 
capacităţi, astfel încât, sub titlul de Exerciţii/Întrebări, apar o serie de sarcini care vizează nu numai capacitatea 
de exprimare orală, ci toate celelalte competenţe.

Exerciţiu:
Ce importanţă acordaţi 
activităţilor pentru 
dezvoltarea receptării 
mesajului oral în cadrul 
orelor de limba română 
ca limbă nematernă? 
Sunt ele apreciate sau nu 
de către elevi? Lucraţi în 
perechi!
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Temă de refl ecţie:
Bazându-vă pe experienţa pe care o aveţi:

 ■ care sunt cele mai adecvate şi cele mai apreciate (de către elevi) tipuri de exerciţii concepute pentru 
dezvoltarea exprimării orale? 

 ■ care sunt cele mai nepotrivite şi mai puţin agreate (de către elevi) tipuri de activităţi ce vizează 
dezvoltarea aceleiaşi capacităţi?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII DEDICATE COMPETENŢEI DE EXPRIMARE ORALĂ

Majoritatea activităţilor care urmăresc dezvoltarea capacităţii de exprimare orală sunt de tipul 
întrebărilor şi al exerciţiilor (p. 5, 11 etc.), efectuate la fi nalul unui text lecturat anterior. Aceste exerciţii sunt, în 
general, adecvate: elevii trebuie să redea, prin cuvinte proprii, conţinutul unui fragment citit; temele abordate 
în textele literare sau nonliterare sunt potrivite vârstei etc.

Prezentăm, mai jos, alte tipuri de activităţi potrivite pentru clasa a III-a, prezente în manualul selectat:
1. „Despărţiţi în silabe cuvintele care conţin grupurile de litere învăţate, din exerciţiul de mai sus!” (p. 

6);
2. „Povestiţi despre prima zi de şcoală!” (p. 7);
3. „Spuneţi trei cuvinte care vă sunt foarte dragi!” (p. 8);
4. „Priviţi şi analizaţi cu atenţie manualul de limba română...!” (p. 10);
5. „Explicaţi de ce acest text are titlul În parc!” (p. 14);
6. „Găsiţi cuvinte cu care puteţi înlocui cuvintele subliniate, fără ca înţelesul propoziţiilor să se schimbe!” 

(p. 15);
7. „Povesteşte o faptă bună!” (p. 16);
8. „Grupaţi următoarele cuvinte cu sens opus, în perechi...!” (p. 17);
9. „Explicaţi înţelesul propoziţiilor: S-a dus la pândă să prindă hoţul...!” (p. 19);
10. „Observaţi aşezarea textului în pagină!” (p. 20);
11. „Ce părere aveţi despre comportarea furnicii şi a greierului?/Pe baza imaginilor, povestiţi conţinutul 

lecturii!”  (p. 22);
12. „Explicaţi ce faceţi voi pentru a avea rezultate bune în activitatea şcolară!/Explică sensul expresiilor: 

intră pe uşă cu grabă, se apucă de coroniţă, se amestecă printre băieţi!” (p. 25);
13. „Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte...!” (p. 28);
14. „Alcătuiţi 3 propoziţii cu ortograma într-o!” (p. 31);
15. „Explicaţi sensul expresiilor: în mai multe rânduri, nu ştia de frică etc./Indicaţi propoziţiile care refl ectă 

elemente de basm!” (p. 34);
16. „Precizaţi vocalele şi consoanele din propoziţia următoare...!” (p. 35);
17. „Descrieţi oral următoarele obiecte!/Subliniaţi cuvintele care denumesc obiecte, apoi descrieţi-le!” 

(p. 37);
18. „Delimitaţi fragmentele, după următoarele propoziţii...” (p. 42);
19. „Împărţiţi pe grupe, alegeţi-vă câte un animal! Prezentaţi-l!” (p. 45);
20. „Găsiţi câte un nume pentru fi ecare persoană din ilustraţie!” (p. 50);
21. „Delimitaţi textul în fragmente!/Formulaţi câte un enunţ pentru fi ecare fragment!” (p. 52);
22. - 23. „Povestiţi textul Cocoşelul neascultător, răspunzând la următoarele întrebări...!/Povestiţi oral o 

întâmplare din care aţi învăţat ceva!” (p. 53);
24. „Căutaţi în text substantive proprii!” (p. 55);
25. „Puneţi substantivele din paranteze la numărul potrivit!” (p. 57);
26. „Enumeraţi însuşirile sufl eteşti ale bunicii voastre!” (p. 65);
27. „Căutaţi adjectivele în text!” (p. 80);
28. „Alcătuiţi propoziţii cu pronumele personale: ea, ele, el, ei!” (p. 83) – pe bază de imagini;
29. „Imaginează-ţi un dialog între Tudorică şi Vasile după întoarcerea de la săniuş!/Creaţi un dialog cu 

zâna cea bună!” (p. 84);
30. „Imaginaţi-vă că, la săniuş, unul dintre copii s-a lovit. Realizaţi un dialog! Daţi un titlu dialogului!/

Creaţi oral un dialog imaginar între Karl şi Crăiasa Zăpezii!” (p. 87);
31. „Căutaţi care pronume personale s-au ascuns în următoarele cuvinte...!” (p. 89);
32. „Descrieţi persoana căreia îi vorbeşte gândăcelul!/Imaginaţi-vă un sfârşit pentru poezie! Spuneţi-l 

în faţa clasei!” (p. 97);
33. „Explică imaginile.../În clasa voastră soseşte un elev nou. Fiecare elev se prezintă. Arată cum te-ai 
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prezenta tu!” (p. 98);
34. „Alegeţi cuvintele potrivite celor două personaje! Potriviţi cuvintele cu imaginile!/Imaginaţi-vă că 

sunteţi vulpea! Cum v-aţi adresa corbului ca să-l păcăliţi?” (p. 102);
35. „Priviţi imaginile şi completaţi propoziţiile! Observaţi cuvintele care lipsesc!” (p. 103);
36. „Spuneţi cum aţi fi  procedat voi dacă eraţi în locul băiatului!/Imaginaţi-vă ce ar fi  putut răspunde 

băiatul fi ecărui călător!” (p. 107);
37. „Pe baza planului de idei, povestiţi oral întâmplarea!/Imaginaţi-vă că băiatul din lectură este 

politicos! Repovestiţi întâmplarea!” (p. 107);
38. „Căutaţi verbele în poezia Tanu!” (p. 114);
39. „Alegeţi trăsăturile care se potrivesc celui de-al doilea pădurar...” (p. 119);
40. „Găsiţi verbe potrivite pentru următoarele substantive! Alcătuiţi propoziţii!” (p. 121);
41. „Identifi caţi predicatele din următoarele propoziţii!” (p. 134);
42. „Formulaţi câte două propoziţii după ilustraţie, în care predicatul să fi e la începutul propoziţiei şi la 

sfârşitul propoziţiei!” (p. 135);
43. „Alcătuiţi propoziţii despre...!” (p. 139);
44. „Povestiţi textul pe baza planului!” (p. 149);
45. „Spuneţi-vă părerea!” (p. 154, 164);
46. „Povesteşte o întâmplare în care ţi-ai ajutat prietenul la nevoie!” (p. 159);
47. „Povestiţi, cu ajutorul întrebărilor, ce doriţi să deveniţi!” (p. 165);
48. „Alcătuiţi un text cu titlul Barza şi broasca! Aveţi grijă ca în acest text să se găsească şi propoziţii 

simple!” (p. 166);
49. „Observaţi cu atenţie următoarea ilustraţie! Ce produs reprezintă reclama de mai sus? La ce folosiţi 

acest produs?” (p. 167);
50. „Răspundeţi la următoarele întrebări...!” (p. 170);
51. „Povestiţi întâmplarea din lecţia cu titlul Mărinimie de Emil Gârleanu!” (p. 177);
52. „Precizaţi caracteristicile unui anotimp prezentat în textele studiate!” (p. 179);
53. „Alegeţi o poveste dintre cele studiate care v-a plăcut cel mai mult. Organizaţi un concurs: cel mai 

bun povestitor!” (p. 180).
Toate tipurile de exerciţii sunt folositoare, deoarece elevii îşi exersează limba, încercând să o utilizeze 

corect în enunţuri proprii şi să-şi adapteze ideile în funcţie de situaţia de comunicare.
Prin urmare, majoritatea activităţilor sunt adecvate capacităţii pe care o vizează şi au în vedere 

dezvoltarea progresivă a competenţei comunicative: lectură, elemente de construcţie a comunicării şi, în fi nal, 
utilizarea corectă a limbii.

Se poate remarca faptul că exerciţiile de exprimare orală sunt destul de numeroase şi de frecvente în 
manualul supus analizei, dar, de asemenea, se pot observa câteva neajunsuri (prezentate mai jos).

Exerciţiu:
Ce părere aveţi despre exerciţiile inventariate mai sus? Sunt ele într-adevăr adecvate? Lucraţi în perechi!

SUGESTII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢILOR DESTINATE EXPRIMĂRII ORALE

În majoritatea sarcinilor de lucru, nu se specifi că dacă întrebările şi exerciţiile trebuie rezolvate oral sau 
în scris, decizia aparţinând învăţătorului. În general, avem de-a face cu întrebări scrise, la care elevii trebuie 
să răspundă oral. 

Activităţile care presupun interacţiunea orală - exemplele 19, 29, 30, 32, 33, 53 - au o pondere relativ 
redusă faţă de cele care au în vedere exprimarea orală monologată (restul exemplelor). Sugerăm includerea 
unor activităţi pe grupuri sau în perechi, care mobilizează elevii şi sunt mult mai interactive.

Activităţile care implică povestirea orală după imagini: exemplele 4, 11, 17, 19, 20, 33, 34, 35, 42, 49 nu 
benefi ciază, toate, de ilustraţii de calitate, atractive, care să trezească interesul elevilor; în manualele pentru 
ciclul primar, ar trebui introduse imagini cât mai sugestive şi mai colorate.

Deşi apar în număr destul de mare, activităţile de exprimare orală nu sunt foarte variate, ci se înscriu în 
anumite tipare.

Tipurile de activităţi dedicate exprimării orale, privilegiate în manuale, sunt:
 ■ întrebările structurate (întrebările pe baza textului citit, întrebările utilizate înainte de a introduce 

o informaţie nouă, întrebările de verifi care a conţinutului citit/predat) – exemplele: 3, 5, 10, 11, 18, 21,
22-23, 34, 37, 44, 50, 51, 52, 53;

 ■ rezumarea orală/povestirea (rezumarea unui text citit, imaginarea unui alt fi nal pentru un text dat, 
prezentarea orală etc.) – exemplele: 2, 4, 7, 17, 19, 20, 22-23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 53;

 ■ motivarea preferinţei pentru un anumit lucru/expunerea propriei păreri – exemplele: 12, 45, 49;
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 ■ activităţi în grup (foarte puţine!) – exemplul 19, însă multe dintre activităţi ar fi  mult mai utile dacă 
s-ar recomanda lucrul în perechi sau în grupuri;

 ■ joc de rol şi dramatizare (foarte rar!) – un singur exemplu marcat în manual: 37, deşi ar mai putea fi  
interpretate ca joc de rol şi exemplele: 29, 30, 32, 33, 34, 36;

 ■ exerciţii fonetice – exemplele: 1, 16;
 ■ exerciţii morfologice – exemplele: 24, 25, 27, 28, 31, 38, 40;
 ■ exerciţii sintactice – exemplele: 41, 42, 43, 48;
 ■ exerciţii lexicale – exemplele: 6, 8, 9, 12, 13, 15;
 ■ exerciţii de ortografi e - exemplul 14.

În consecinţă, se constată că activităţile identifi cate în manual nu sunt potrivite prin tematica abordată, 
însă ar putea fi  îmbunătăţite prin felul în care sunt formulate sarcinile, prin utilizarea unor imagini mai 
atractive şi prin stabilirea unui cuvânt cheie (de tipul: ascultare, exprimare orală, lectură, scriere) sau a unui 
simbol care să trimită la competenţa vizată.

Exerciţiu:
Daţi exemple de cinci exerciţii nepotrivite pentru capacitatea de exprimare orală, pe care le-aţi întâlnit în 
manualele consultate de-a lungul vremii. Lucraţi în grup!

3.3.3. Capacitatea de receptare a mesajului scris

Temă de refl ecţie:
Prin ce metode facilitaţi înţelegerea unui text difi cil din punct de vedere lexical?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Capacităţii de receptare a mesajului scris i se alocă sufi cient spaţiu în manual, printr-o multitudine de 
texte şi de exerciţii. Problemele întâmpinate de învăţătorii care predau la clasele de minorităţi sunt însă, de cele 
mai multe ori, legate de nivelul de limbă al textelor selectate.

TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII DEDICATE COMPETENŢEI DE RECEPTARE A 
MESAJULUI SCRIS

Dată fi ind bogăţia activităţilor care vizează receptarea mesajului scris, o mare parte dintre acestea sunt 
adecvate vârstei şi corespund nivelului de competenţă lingvistică al elevilor:

1. „Citiţi poezia cu intonaţia corectă!” (p. 5);
2. „Citiţi propoziţiile şi încercuiţi grupurile de litere învăţate!” (p. 6);
3. „Citiţi din text cuvintele care conţin grupul de sunete oa!” (p. 7);
4. „Citiţi şi scrieţi următoarele propoziţii...!” (p. 8);
5. „Citiţi în întregime povestea!” (p. 11);
6. „Citiţi primul şi ultimul alineat!” (p. 14);
7. „Citeşte alineatul din care reiese fapta bună a Marei!” (p. 16);
8. „Citiţi propoziţiile şi observaţi scrierea corectă a cuvintelor subliniate!” (p. 23);
9. „Căutaţi în textul Greierele şi furnica cuvintele care conţin mp sau mb! Alcătuiţi propoziţii cu ele! ” (p. 

23);
10. „Citiţi alineatul din care reiese cum era îmbrăcat Niculae!/Citiţi momentul în care Niculae primeşte 

premiul întâi!” (p. 25);
11. „Recitiţi textul Cioc!Cioc!Cioc!.” (p. 26) - exerciţiu urmat de altele, în care se cer răspunsuri la întrebări 

ce vizează textul sau refacerea textului pe baza întrebărilor;
12. „Citiţi propoziţiile în care avem ortograma s-a/i-a/s-au/la, l-a!” (p. 27, 48, 52);
13. „Alegeţi cuvintele cu sens asemănător!” (p. 28);
14. „Citiţi întâmplarea La cireşe, povestită de Ion Creangă, în opera Amintiri din copilărie!” (p. 31);
15. „Citiţi alfabetul limbii române!” (p. 32);
16. „Citiţi primul alineat! Reţineţi cuvintele cu ajutorul cărora ne este prezentat Tudorel!” (p. 34);
17. „Citiţi descrierea şi ghiciţi obiectul descris!” (p. 36);
18. „Citiţi cu atenţie textul următor pentru a răspunde corect cerinţelor!” (p. 39);
19. „Recitiţi textul La Grădina Zoologică. Găsiţi cuvintele care denumesc fi inţe! Găsiţi cuvintele care 

denumesc lucruri! Spuneţi cuvinte care denumesc fenomene ale naturii!” (p. 46);
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20. „Citiţi propoziţiile şi observaţi substantivele subliniate!” (p. 58);
21. „Citiţi propoziţiile şi observaţi la ce se referă cuvintele subliniate!” (p. 64);
22. „Citiţi strofa în care este prezentat drumul lui Moş Crăciun!” (p. 76);
23. „Citiţi dialogul dintre cei doi copii!” (p. 80);
24. „Citiţi, pe roluri, următorul dialog! Daţi un titlu dialogului!” (p. 87);
25. „Citiţi fragmentul în care vulpea se adresează corbului! Citiţi fragmentul din care reiese cum a fost 

păcălit corbul! Citiţi enunţul care exprimă învăţătura textului!” (p. 102);
26. „Citiţi încă o dată textul de la exerciţiul 2, fără verbe! Ce constataţi?” (p. 104);
27. „Citiţi textul următor! Observaţi părţile textului!” (p. 105);
28. „Citiţi textul pe roluri!” (p. 119);
29. „Citiţi cu atenţie următoarele cuvinte! Alegeţi dintre ele verbele!” (p. 121);
30. „Citiţi şi alte poezii despre primăvară!” (p. 129);
31. „Citiţi poezia ţinând seama de conţinut şi de semnele de punctuaţie!” (p. 137);
32. „Citiţi textul şi împărţiţi-l pe fragmente logice!” (p. 164);
33. „Citiţi propoziţiile următoare! Subliniaţi cu roşu subiectele şi cu verde predicatele!” (p. 166);
34. „Citiţi expresiile şi spuneţi din ce lecţie fac parte...” (p. 177);
35. „Recitiţi textele în care sunt prezentate cele patru anotimpuri!/Citiţi textele de mai jos! Arătaţi ce 

anotimp este prezentat!” (p. 179).

Printre aspectele pozitive ale acestor activităţi, amintim:
 ■ cerinţele încep cu „Citiţi...”, ceea ce marchează, chiar şi în absenţa unui simbol specifi c pentru 

competenţa respectivă, faptul că aceste activităţi dezvoltă abilitatea de lectură, de citire;
 ■ activităţile de lectură au în vedere:

  înţelegerea unor texte literare: exemplele 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 
28, 30, 31, 34, 35 (deşi destul de variate, se remarcă, totuşi, că exerciţiile legate de textele literare 
predomină);

  elemente de fonetică: exemplele 2, 3, 4, 8, 9, 15;
  elemente de morfologie: exemplele 12, 20, 21, 26, 29;
  elemente de sintaxă: exemplul 33;
  semnele de punctuaţie: exemplele 1, 31;
  cunoştinţele lexicale: exemplul 13;
  construcţia logică a unui text: 6, 23, 24, 27, 28, 32; 

 ■ prin tematica abordată şi prin felul în care sunt formulate, exerciţiile şi activităţile sunt adaptate 
vârstei şi capacităţii pe care o vizează.

Exerciţii:
1. Ce părere aveţi despre exerciţiile prezentate mai sus? Le consideraţi adecvate sau există motive care nu 
vă permit să le catalogaţi drept potrivite pentru clasa a III-a? Argumentaţi şi discutaţi cu colegii!
2. Ce alte tipuri de exerciţii, pe care le consideraţi adecvate, folosiţi la clasă pentru dezvoltarea capacităţii 
de receptare a mesajului scris? Lucraţi în perechi!

SUGESTII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢILOR DESTINATE COMPETENŢEI DE 
RECEPTARE A TEXTULUI SCRIS

 Neajunsurile legate de activităţile propuse în manual pentru dezvoltarea capacităţii de receptare a 
mesajului scris ţin de lexicul prezent în textele destinate lecturii.

Fiecare lecţie este însoţită de un Vocabular, în care se explică toate cuvintele considerate noi sau difi cile, 
însă nu de fi ecare dată sunt oferite sinonimele potrivite, variantele frecvente în româna actuală.

Astfel, în urma unei analize atente a manualului, s-a constatat prezenţa unui număr mare de elemente 
lexicale sau structuri difi cile, care ar trebui fi e înlocuite cu unele mai simple, fi e evitate, pe cât posibil:

 ■ în Zile de toamnă, Mălina Cajal (p. 5): tuciuriu, parazăpezi, brumăriile;
 ■ în Cartea, Virgil Carianopol (p. 9): făclie, univers (explicat prin cosmos);
 ■ în Degeţica, Hans Christian Andersen (p. 11): gingaşă (explicat prin plăpândă, fi ravă), jilavă, mâlos;
 ■ în Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil Gârleanu (p. 18): roadă, bagă de seamă, smerită;
 ■ în Greierele şi furnica, după La Fontaine (p. 21): sârguinţă, mei;
 ■ în Amintiri din copilărie, după Ion Creangă (p. 30): s-a făcut foc, nu vă bateţi capul, oleacă;
 ■ în Fluierul fermecat, Victor Eftimiu (p. 33): biruia, straie, făurit, fi are;
 ■ în La Grădina Zoologică, după Marin Sorescu (p. 44): în cârcă, ursuz, îi e ciudă;
 ■ în Visul împlinit, după Lucian Blaga (p. 54): visul de veacuri, trupul ţării, nu a fost chip, tribună, şiruri;
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 ■ în Bunica, Ştefan Octavian Iosif (p. 66): duioşie, aievea, fi ravă, pruncie, căta;
 ■ în Iarna pe uliţă, George Coşbuc (p. 69): s-au răzbunat, năvalnic vuiet, coastă, fac mătănii;
 ■ în Uite, vine Moş Crăciun, Otilia Cazimir (p. 75): nămeţi, înhămat, troienite, toiag, moşi-strămoşi;
 ■ în Gândăcelul, Elena Farago (p. 96): spaimă, bietele, îndură-te;
 ■ în Corbul şi vulpea, Bucur Milescu (p. 101): plisc, bot, a ispiti, glas mieros, pătrunzători, îngâmfat, înşfacă, 

linguşitor;
 ■ în Ce băiat!, Octav Pancu-Iaşi (p. 106): se repezi, invalid, se adresă, nedumerire;
 ■ în Cei doi pădurari şi zâna, Bucur Milescu (p. 118): scoase la iveală, înmână, să se vaiete;
 ■ în Primăvară, Vasile Alecsandri (p. 128): sturz, se-ngână, dumbravă;
 ■ în Au sosit cocorii, după Cezar Petrescu (p. 131): tânguire, ostenite, zburdau, vâslind, a grăit, foşnet;
 ■ în Răsărit de soare, după Alexandru Vlahuţă (p. 140): vietăţi, adiere, se dogoreşte, pulbere, străpunge, 

binecuvântare;
 ■ în Năluca, după Cezar Petrescu (p. 148): nălucă, umezi, ciulite, în zadar;
 ■ în Mărinimie, Emil Gârleanu (p. 163): unda, încordează, a încremenit, căta, mărinimos, măreţ;
 ■ în Sabia lui Ştefan Vodă, legendă populară (p. 168): ocheanul, neamuri, a împlânta, părete, grăind, în 

preajma, de-a veni vrăjmaşul şi v-a cere, a fi  vrednic, cotropită;
 ■ în Zi de vară, George Topârceanu (p. 174): s-adapă, murmur, lin, numaidecât, zefi r.

Deşi adaptate tematic, textele sunt greu de parcurs de către elevii din clasa a III-a, datorită elementelor 
lexicale de tipul celor prezentate mai sus; toate exerciţiile şi activităţile sunt formulate sufi cient de simplu, dar 
fără o înţelegere clară a textului citit, rezolvarea lor nu este posibilă.

În ciuda faptului că majoritatea cuvintelor considerate difi cile sunt explicate în Vocabularul aferent 
fi ecărei lecţii, considerăm că, în foarte multe situaţii, ele nu ar trebui să apară deloc într-un manual destinat 
minorităţilor. 

Pentru rezolvarea acestei probleme, sugerăm câteva soluţii:
 ■ reformularea unor pasaje, pentru a le face accesibile elevilor, fapt absolut necesar pentru o receptare 

corectă a mesajului scris;
 ■ înlocuirea termenilor difi cili cu unii cunoscuţi şi mai utilizaţi în limba română actuală;
 ■ renunţarea la regionalisme şi la arhaisme;
 ■ renunţarea la sensul fi gurat al unor cuvinte, difi cil de înţeles de către elevi.

Exerciţiu:
Aţi întâlnit şi dumneavoastră astfel de probleme în alte manuale? Ce alte neajunsuri aţi mai descoperit? 
Discutaţi cu colegii!

3.3.4. Capacitatea de exprimare scrisă

Exerciţiile şi activităţile care au ca scop dezvoltarea competenţei de exprimare scrisă sunt prezente în 
număr foarte mare în manualul editurii Dacia.

TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII DEDICATE COMPETENŢEI DE PRODUCERE A UNUI 
MESAJ SCRIS

Prezentăm, în continuare, câteva exemple de activităţi şi exerciţii care urmăresc dezvoltarea sau 
exersarea capacităţii amintite:

1. „Copiaţi prima strofă! Încercuiţi literele ţ-t cu culori diferite!” (p. 5);
2. „Activitate pe grupe – împărţiţi în două grupe, scrieţi: a. cuvinte care cuprind grupul de litere ge; b. 

cuvinte care cuprind grupul de litere ghe.” (p. 6);
3. „Completaţi grupul de litere care lipseşte!” (p. 6);
4. „Scrieţi, din enumerarea următoare, numai cuvintele corecte...!/Scrieţi cuvintele formate dintr-o 

silabă, două silabe şi trei silabe!”(p. 8);
5. „Scrie A pentru adevărat şi F pentru fals...!” (p. 10);
6. „Completaţi denumirile!” (p. 13) – pe baza imaginilor;
7. „Ordonaţi cuvintele pentru a obţine o propoziţie! Copiaţi propoziţia! Arătaţi din câte cuvinte este 

formată fi ecare propoziţie!” (p. 13);
8. „Scrieţi cuvinte cu sens asemănător...!”(p. 15);
9. „Copiaţi textul, punând cuvinte cu sens opus în locul celor subliniate!” (p. 17);
10. „Scrieţi lunile anotimpului toamna! Ce observaţi?” (p. 23);
11. „Scrieţi răspunsurile! Fiecare răspuns începe cu alineat nou.” (p. 26);
12. „Alcătuiţi un scurt text răspunzând la următoarele întrebări...!” (p. 26);
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13. „Scrieţi câte trei cuvinte în care litera m este înaintea literei b sau p!” (p. 29);
14. „Aranjaţi literele amestecate! Scrieţi cuvintele obţinute!” (p. 32);
15. „Scrieţi cuvinte care să înceapă cu vocală!/Scrieţi cuvinte care să înceapă cu consoană!” (p. 35);
16. „Grupaţi cuvintele în coloanele date...!” (p. 43);
17. „Scrieţi substantive care denumesc...!” (p. 47);
18. „Completează următoarele rubrici cu date despre tine...” (p. 50);
19. „Copiaţi propoziţiile în care apare ortograma l-a!” (p. 52);
20. „Copiaţi din textul Visul împlinit substantivele la numărul plural!” (p. 57);
21. „Scrieţi substantive comune care încep cu litera c!” (p. 59) – pe bază de imagini;
22. „Scrie cinci substantive proprii!” (p. 60);
23. „Scrieţi trăsăturile fi zice şi sufl eteşti ale bunicii!” (p. 63);
24. „Din lectura Bunica, transcrieţi adjectivele care se referă la înfăţişarea ei!” (p. 64);
25. „Transcrieţi şi completaţi biletul lui Radu, adresat prietenului său Marius!/Scrieţi bilete în care să 

comunicaţi diverse mesaje: o informaţie, o mulţumire, o invitaţie, o rugăminte, o scuză!” (p. 68);
26. „Scrieţi formele corecte ale adjectivelor din paranteze!” (p. 73);
27. „Scrie pe spaţiul indicat forma corectă a adjectivelor!” (p. 74);
28. „Completaţi propoziţiile cu pronumele personale care lipsesc!” (p. 89);
29. „Imaginează-ţi un mesaj pe care ai dori să-l transmiţi colegilor! Scrie mesajul în caiet, apoi mimează-l 

în faţa clasei!” (p. 94);
30. „Scrieţi formule de salut pentru următoarele ocazii...” (p. 98);
31. „Scrieţi un text de reclamă în care să folosiţi cât mai multe numerale!” (p. 99);
32. „Copiaţi propoziţiile în care cuvintele subliniate sunt verbe!” (p. 104);
33. „Găsiţi cuprins pentru următoarea introducere şi încheiere! Găsiţi un titlu compunerii!/Găsiţi 

încheiere pentru următoarea introducere şi următorul cuprins! Găsiţi un titlu compunerii!” (p. 108);
34. „Completează scriind forma corectă a verbului a citi!” (p. 110);
35. „Alcătuiţi o listă cu verbe în legătură cu programul vostru de activitate de la şcoală!/Scrieţi un text 

scurt intitulat Am şi eu două mâini! Arătaţi ce munci faceţi în gospodărie!” (p. 116);
36. „Priviţi cu atenţie ilustraţiile şi alcătuiţi o compunere cu titlul Bucuriile iernii!” (p. 117);
37. „Folosindu-vă de expresiile întâlnite în textele citite, alcătuiţi o compunere despre primăvară! Găsiţi 

un titlu potrivit! Pentru realizarea compunerii, folosiţi-vă de următoarele întrebări...!” (p. 130);
38. „Alcătuiţi o compunere cu titlul Oaspeţii primăverii, după următorul plan...!” (p. 133);
39. „Continuaţi compunerea după începutul dat! Găsiţi un titlu compunerii!/Continuaţi povestirea, 

folosind cuvintele de sprijin date!” (p. 142);
40. „Scrieţi o compunere cu titlul Căţeluşa jucăuşă, după planul de idei dat!” (p. 147);
41. „Scrie în coloana A cifra corespunzătoare cuvintelor din coloana B pentru a alcătui propoziţii! Scrie 

propoziţiile! Identifi că subiectul şi predicatul!” (p. 151) – pe bază de imagini;
42. „Alcătuiţi o compunere cu titlul Când doi se ceartă, al treilea câştigă. Orientaţi-vă după următorul 

plan...” (p. 155);
43. „Folosind întrebările de mai jos, alcătuiţi o compunere cu titlul Prietenul meu, Prietena mea!” (p. 162);
44. „Scrieţi propoziţii dezvoltate despre primăvară şi vară! Transformaţi-le în propoziţii simple!” (p. 

171);
45. „Scrieţi o reclamă, la alegere, în legătură cu: un spectacol, o excursie, prezentarea unei cărţi sau a 

unei reviste, prezentarea unor rechizite pentru şcolari!” (p. 178);
46. „Alcătuiţi un scurt text în care să arătaţi care anotimp vă place cel mai mult!” (p. 179);
47. „Alcătuiţi un text scurt despre personajul îndrăgit din poveştile studiate!” (p. 180);
48. „Alcătuiţi un scurt text, cu titlul În excursie, în care să folosiţi ortogramele: într-un, într-o, s-a, s-au, 

i-a!” (p. 182).

Exerciţiile prezentate mai sus ni se par sufi cient de variate şi le-am putea clasifi ca astfel:
 ■ activităţi creative, având ca punct de plecare tematica lecţiilor studiate anterior - exemplele 4, 11, 12, 

23, 25, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47;
 ■ exerciţii fonetice - exemplele 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 21;
 ■ exerciţii morfologice - exemplele 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35;
 ■ exerciţii sintactice - exemplele 41, 44;
 ■ exerciţii lexicale - exemplele 5, 7, 8, 9, 18;
 ■ exerciţii ce au în vedere ortografi a - exemplele 19, 48; 

Cu toate acestea:
 ■ unele dintre cerinţe necesită modifi cări pentru a deveni mai clare şi pentru a fi  accesibile elevilor;
 ■ ar trebui evitată alternanţa persoana a II-a singular/persoana a II-a plural în formularea cerinţelor 
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(Scrie.../Scrieţi...) sau ar trebui precizat dacă folosirea singularului presupune munca individuală, iar 
utilizarea pluralului, lucrul în perechi sau în grupuri.

Exerciţiu:
Propuneţi cinci tipuri de activităţi ce vizează competenţa de exprimare scrisă, care să fi e adecvate şi, în 
acelaşi timp, creative. Lucraţi în perechi!

SUGESTII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢILOR DESTINATE COMPETENŢEI DE 
PRODUCERE A MESAJULUI SCRIS

1. „Alcătuiţi propoziţii cu ajutorul cuvintelor: ceaţă, tuciurie, stropi!” (p. 5);
2. „Completaţi următoarele propoziţii...!” (p. 7) ;
3. „Povestiţi despre prima de şcoală!” (p. 7);
4. „Alcătuiţi propoziţii cu următoarele perechi de cuvinte...!” (p. 17);
5. „Alcătuiţi câte două propoziţii cu ajutorul cuvintelor ia şi i-a!” (p. 42);
6. „Câte zile are săptămâna? Câte săptămâni are luna? Subliniază numeralele care apar în răspunsuri!” 

(p. 99);
7. „Alcătuiţi propoziţii cu expresiile reţinute!” (p. 173).

În analiza cerinţelor prezentate mai sus, am constatat următoarele:
 ■ întrucât nu se specifi că dacă exerciţiul trebuie efectuat oral sau în scris (exemplele 1, 3, 5, 6, 8), acestea 

pot fi  încadrate atât la exprimarea orală, cât şi la cea scrisă;
 ■ nu apare nicio indicaţie că respectivul exerciţiu ar trebui realizat în scris, însă rezolvarea lui orală nu 

este posibilă; (exemplul 7);
 ■ cerinţa este neclară (exemplul 2, unde ar fi  trebuit specifi cat „...cu informaţii din text”);
 ■ elementele lexicale care se cer integrate în anumite enunţuri sunt difi cile (exemplul 1);
 ■ în cazul exerciţiilor care nu încep prin Scrieţi.../Copiaţi.../Transcrieţi.../ Completaţi... (adică termeni prin 

care s-ar face trimitere directă la competenţa de exprimare scrisă), învăţătorul e pus în situaţia de a 
decide singur modul de rezolvare şi de a alege competenţa pe care să o dezvolte prin respectivele 
activităţi (exemplele 1, 3 etc.).

Exerciţii:
1. Daţi exemple de activităţi nepotrivite pentru exprimarea scrisă şi, apoi, reformulaţi-le pentru a deveni 
efi ciente. Lucraţi în grupuri!
2. Consideraţi că dictarea ar trebui inclusă în categoria activităţilor adecvate sau inadecvate? Argumentaţi!

Temă de refl ecţie:
Ce diferenţe aţi observat în abordarea competenţelor de comunicare în manualele utilizate de 
dumneavoastră? Care dintre capacităţi a/au suferit cele mai multe modifi cări? Care au fost elementele 
care s-au păstrat/nou apărute pentru a facilita procesul de achiziţie a limbii?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.4. Un model de exploatare a unei unităţi de învăţare

Pentru realizarea unui model de exploatare, a fost selectată unitatea XXIII, intitulată Oaspeţii primăverii. 
Aceasta debutează cu un text literar, Au sosit cocorii, adaptat după Cezar Petrescu. Oferim, în cele ce 

urmează, câteva sugestii:
 ■ în primul rând, textul ar trebui precedat de nişte exerciţii lexicale, care să introducă cuvintele 

noi ale câmpului semantic vizat de această lecţie (exerciţii de potrivire a cuvintelor cu imaginile 
corespunzătoare; exerciţii de completare a spaţiilor libere cu termenii noi, ce apar într-o listă alăturată; 
exerciţii de identifi care a termenului intrus dintr-o listă organizată tematic etc.);

 ■ prin efectuarea unor exerciţii de acest tip, înainte de lectura propriu-zisă, se facilitează înţelegerea 
unui text care conţine multe elemente lexicale noi;

 ■ în al doilea rând, se remarcă un grad ridicat de difi cultate în ceea ce priveşte vocabularul prezent în 
textul Au sosit cocorii: construcţii poetice, care ar putea pune probleme prin seria de epitete (în înălţimile 
albastre tânguirea ostenită a cocorilor, cu lumină prea albă şi fi erbinte, îşi strângeau aripile cu foşnet de mătase 
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veche), cuvinte ce depăşesc nivelul de limbă vizat (tânguire, ostenite, zburdau, a grăit, foşnet), sensul fi gurat 
al termenului vâslind (dând din aripi);

 ■ învăţătorul poate reduce difi cultatea unui text literar, reformulând propoziţiile cu scopul de a le 
simplifi ca şi înlocuind termenii mai puţin uzuali cu alţii, adecvaţi nivelului de limbă pretins elevilor din 
clasa a III-a;

 ■ într-adevăr, cuvintele considerate difi cile sunt incluse într-un Vocabular explicativ, însă majoritatea nu 
îşi găsesc locul la acest nivel de competenţă lingvistică sau printre preocupările grupei de vârstă vizate.

În continuare, în secţiunea de Întrebări şi Exerciţii, sunt incluse o serie de sarcini de lucru, prin care 
se urmăreşte verifi carea înţelegerii textului scris, a exprimării scrise sau a celei orale. În lipsa unui simbol 
specifi c în faţa fi ecărei activităţi, competenţele la care trimit acestea pot fi , totuşi, identifi cate prin utilizarea 
unor verbe-cheie în cerinţe: Citiţi... (receptarea mesajului scris)/Copiaţi...  (exprimarea scrisă)/Povestiţi... 
(exprimarea orală). 

Întrebările prin care se verifi că receptarea textului Au sosit cocorii sunt formulate corect, dar nu apare 
nicio menţiune privind rezolvarea lor în scris sau oral, deşi este de preferat cea de-a doua variantă. 

Exerciţiile propuse sunt diverse, vizând şi probleme lexicale (înlocuirea unor cuvinte cu sinonime din 
text) sau de ortografi e (copierea/alcătuirea de propoziţii cu ortogramele într-o, într-un). Astfel, se urmăreşte ca 
textul literar propus spre lectură să conţină şi aspectele de limbă prevăzute în programa şcolară. Un exerciţiu 
foarte bun este cel în care se cere formularea unui enunţ pentru fi ecare fragment al textului lecturat, în acest 
mod elevii având posibilitatea să reformuleze ideile principale, cu ajutorul propriilor cuvinte. 

Şi aici, competenţa de receptare a mesajului oral este complet neglijată, neexistând nicio activitate 
prin care să se stimuleze dezvoltarea ei. În acest sens, învăţătorii trebuie să propună ei înşişi cel puţin un 
exerciţiu de acest tip (ascultarea unui text/cântec/poezie etc., care să aibă legătură cu venirea primăverii şi, 
apoi, verifi carea informaţiilor ascultate prin exerciţii de tipul adevărat/fals, exerciţii de alegere a variantei 
corecte, exerciţii de completare a spaţiilor libere cu informaţiile care lipsesc, exerciţii de alegere a imaginilor 
corespunzătoare etc.). 

În secţiunea următoare, se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă: Compunerea după un 
plan dat. Prezentarea, sarcina de lucru şi expunerea etapelor de redactare a acestui tip de scriere imaginativă 
sunt realizate corect şi clar, pe înţelesul tuturor elevilor. 

În fi nal, unitatea include şi o problemă morfo-sintactică: Predicatul exprimat prin verb. De apreciat este 
faptul că se recurge la metoda descoperirii, înainte de oferirea propriu-zisă a teoriei (demers inductiv). Apoi, 
sunt utilizate o mulţime de exerciţii de fi xare a noilor cunoştinţe, majoritatea având ca punct de plecare 
propoziţii selectate din textul studiat în această unitate. 

Una dintre activităţile cele mai potrivite ale unităţii este cea în care se solicită formularea unor propoziţii 
(cu predicate), pornind de la o imagine. Prin exerciţiile de acest tip, se verifi că înţelegerea rapidă şi corectă 
a problemei gramaticale predate, dar şi capacitatea de exprimare orală a elevilor. De aceea, recomandăm ca 
aceste activităţi să fi e mult mai numeroase, să se bazeze pe un şir de imagini, care pot avea sau nu legătură 
între ele (plecând de la acestea, se poate realiza atât monolog, cât şi dialog – în perechi sau în grupuri). De 
asemenea, poate fi  ascultat un text scurt, în care verbele predomină şi, în acest fel, se contribuie şi la dezvoltarea 
capacităţii de receptare a unui mesaj oral. Astfel, pornind de la un element nou introdus, se pot verifi ca, prin 
exerciţii specifi ce şi diverse, toate capacităţile incluse în programa pentru clasa a III-a.

Considerăm că unitatea ar fi  trebuit să includă şi o secţiune de evaluare, care să cuprindă un text scurt, 
înscris în aceeaşi tematică, şi câte un exerciţiu care să verifi ce fi ecare capacitate urmărită pentru acest nivel 
şcolar, dar şi cunoştinţele gramaticale sau lexicale introduse în acest capitol.

În concluzie, în unitatea Oaspeţii primăverii se constată: 
 ■ prezenţa unor texte şi activităţi, unele adecvate, altele mai puţin adecvate, care însă pot fi  îmbunătăţite 

prin câteva intervenţii relativ simple din partea învăţătorului; 
 ■ unele omisiuni, care se pot remedia prin inserarea unor exerciţii mai atractive, cu cerinţe mai clare şi  

care să aibă în vedere toate cele patru capacităţi urmărite în programa clasei a III-a: receptarea mesajului 
oral, exprimarea orală, receptarea mesajului scris şi exprimarea scrisă.

Exerciţii:
1. Ce părere aveţi despre modul de exploatare a unităţii de mai sus? Argumentaţi şi discutaţi cu colegii!
2. Ce aţi păstra şi ce aţi modifi ca din acest model de exploatare? Lucraţi în perechi!
3. Propuneţi propriul model de exploatare a unităţii XXIII. Lucraţi în grup!
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Temă de refl ecţie:
Alegeţi o unitate din manualul pe care îl utilizaţi şi realizaţi un model de exploatare a acesteia! Încercaţi să 
daţi o formă ideală unităţii selectate!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

IDEI DE LUAT ACASĂ

  Manualul are rolul de a concretiza programa şcolară prin unităţi didactice care pot fi  
operaţionalizate şi realizate în procesul predării/învăţării; în prezent, el constituie unul dintre 
cele mai importante instrumente de lucru pentru elevi, care prezintă, detaliat şi sistematic, temele 
recomandate de programele şcolare.

  În alegerea unui manual, se ţine cont de anumite criterii: anul realizării, frecvenţa utilizării 
acestuia, măsura în care există o corelaţie programă-manual, tematica abordată, tipurile de 
activităţi pe care le include etc.

  Structura unui manual potrivit presupune: unităţi corect concepute, informaţie sufi cientă, 
tematică adecvată, exerciţii şi activităţi care să vizeze toate competenţele.

  Caracteristicile unei unităţi de învăţare sunt: coerenţa şi centrarea pe obiective, unitatea 
tematică, fi nalizarea ei printr-o recapitulare/evaluare.

  Exerciţiile incluse într-un manual pot fi  adecvate, nepotrivite sau insufi ciente; rolul învăţătorului 
este de a găsi echilibrul, de a crea/propune activităţi diverse, atractive, creative, prin care să 
dezvolte abilităţile de care au nevoie elevii săi la acest nivel. 

  Pentru rezultate mai bune, unităţile de învăţare pot fi  îmbunătăţite; se pot selecta doar 
exerciţiile potrivite dintre cele propuse de manual, putând fi  utilizate, în schimb, alte activităţi 
mai interesante, propuse de învăţător, care să antreneze elevii, contribuind la dezvoltarea 
competenţelor lor de comunicare.
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TEST

Răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Oferiţi o defi niţie proprie pentru manualul şcolar, precizând scopul  şi importanţa acestuia.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2. Precizaţi criteriile după care alegeţi un manual de limba română pentru elevii minoritari.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3. Ce organizare ar trebui să aibă un manual pentru a fi  considerat potrivit? Argumentaţi!
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4. Ce structură ar trebui să aibă o unitate de învăţare ideală pentru clasa a III-a?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

5. Propuneţi exemple de activităţi adecvate pentru capacităţile stabilite de programa pentru clasa 
a III-a.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

6. Ce datorie are învăţătorul atunci când manualul pe care îl utilizează nu este tocmai cel mai 
potrivit? Argumentaţi!
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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4. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 
didactice existente - Clasa a IV-a

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să comparaţi şi să decideţi care sunt activităţile adecvate, în cazul 
fi ecărei competenţe indicate de programa şcolară;

 ■ să explicaţi în ce măsură manualul respectă obiectivele de 
referinţă din programă;

 ■ să faceţi observaţii critice pe marginea activităţilor incluse în  
manual şi să le adaptaţi pe cele neadecvate;

 ■ să propuneţi activităţi atractive şi efi ciente care să dezvolte  toate 
competenţele prevăzute pentru clasa a IV-a.
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4.1. Prezentarea manualului

4.1.1. Mariana Rusu, Aurelia Peştean, Alina Cristea, Reghina Liscan, Gábor Szábo, Limba şi literatura 
română pentru minorităţi, Editura Dacia, 2006.

Considerentele pentru care am ales manualul editurii Dacia sunt multiple. Dintre acestea, vom menţiona, 
deocamdată, doar faptul că propune foarte multe exerciţii adecvate grupului ţintă, având un aspect „aerisit”, 
prietenos. 

Conform programei în vigoare, obiectivele-cadru pentru Limba şi literatura română pentru minorităţi, 
clasa a IV-a, sunt următoarele:

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura);
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă;
5. Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală.

În manualul editurii Dacia, aceste obiective sunt foarte atent urmărite, fi ecare unitate având elemente 
care să dezvolte competenţele-ţintă. Pe prima pagină a fi ecărei unităţi apar simboluri specifi ce, care trimit 
la obiectivele ce vor fi  urmărite pe parcursul întregii unităţi. Astfel, fi ecare capitol este bine structurat şi se 
încadrează în cerinţele programei. Iată câteva exemple din unitatea a II-a:

▲ - Textul literar şi non-literar. Recunoaşterea personajelor şi a dialogului în textul narativ - se vizează 
dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris: citirea/lectura.

 - Povestirea orală după un suport vizual. Comunicarea verbală şi nonverbală. Adaptarea la 
particularităţile interlocutorului. Formule de permisiune şi solicitare. Povestirea orală a unui fragment
dintr-un text narativ - se vizează dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.

 - Părţile unei compuneri. Scrierea imaginativă. Ortografi erea cuvintelor: cel, ce-l, nai, n-ai - se vizează 
dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.

  - Cuvinte cu formă diferită şi cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus. Cuvinte cu aceeaşi formă, 
dar cu sens diferit. Despărţirea cuvintelor în silabe. Cuvântul – parte de vorbire. Noţiuni de fonetică - se 
vizează dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.

În ceea ce priveşte dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală, manualul ales face 
trimiteri la opere ale autorilor studiaţi, cu scopul de a trezi interesul elevilor faţă de creaţiile unor personalităţi 
aparţinând poporului român, dar şi altor etnii. De exemplu, în unitatea II, întâlnim ca temă pentru acasă: 
„Citeşte, în întregime, textul Marea, o apă folositoare, din volumul Unde fugim de-acasă de Marin Sorescu”, sarcină 
care urmăreşte familiarizarea elevului cu opera autorului. Tot la acest capitol, autorii introduc şi un mic text 
despre Marea Neagră. 

Imaginile utilizate sunt, de regulă, incluse în activităţile de dezvoltare a capacităţilor de exprimare orală 
sau scrisă.

Deşi acest manual nu se mai editează, el este în continuare utilizat în şcoli, datorită faptului că răspunde 
cerinţelor programei şcolare, dar, mai ales, nevoilor elevilor aparţinând minorităţilor naţionale.

4.1.2. Hedwig Bartolf, Limba şi literatura română pentru minorităţi, clasa a IV-a, Editura Niculescu, 
2006.

Vom prezenta, succint, şi un alt manual de limba şi literatura română pentru minorităţi, pentru ca, 
ulterior, să reluăm analiza detaliată a manualului editurii Dacia.

Mai întâi, constatăm că manualul editurii Niculescu este foarte dens, ceea ce îl face mai puţin accesibil, 
uşor intimidant şi, în orice caz, mai puţin atrăgător pentru elevii din această categorie de vârstă. Dacă în 
manualul editurii Dacia elevii fac cunoştinţă cu „prietenii din carte”, care îi însoţesc până la fi nalul clasei a IV-a, 
cel de la editura Niculescu face trecerea la conţinut destul de brusc. Deşi răspunde cerinţelor programei pentru 
limba şi literatura română pentru minorităţi, clasa a IV-a, atingând obiectivele enumerate mai sus, manualul 
se prezintă mai mult ca un caiet de activităţi destul de vast, mai puţin atractiv, în vreme ce obiectivele nu sunt 
clar delimitate.

Un punct forte al cărţii îl reprezintă faptul că pune accent pe dezvoltarea atitudinilor de empatie 
culturală şi interculturală. Există numeroase texte care fac trimiteri la călătorii, faună, fl oră etc. De exemplu, 
în unitatea 6 (din 13), regăsim textul Ruşii şi lipovenii, iar, în unitatea 2, Casa memorială Nagy Imre din Miercurea 
Ciuc, care au ca scop familiarizarea copiilor cu diferitele etnii şi personalităţi care trăiesc în România.
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Capacităţile cognitive ale unui elev de clasa a patra sunt, adesea, 
depăşite de sarcinile de lucru incluse în manual, iar imaginile sunt rare şi prea 
puţin marcate.

La fel ca în manualul editurii Dacia, cel de la Niculescu are, la fi nalul 
fi ecărei unităţi, scurte sesiuni de evaluare.

Din punctul de vedere al conţinutului şi al cerinţelor programei şcolare 
pentru clasa a IV-a, ambele manuale urmăresc aceleaşi obiective. Totuşi, 
pentru a uşura munca elevului şi pentru a obţine rezultate bune, este necesar 
un manual bine organizat şi nu foarte încărcat. Editura Niculescu propune, 
mai degrabă, activităţi şi exerciţii potrivite pentru un caiet auxiliar, care să 
însoţească un manual de bază. 

4.1.3. Structurat în cinci unităţi tematice, 
cărora le corespund câteva subunităţi, 
manualul Dacia debutează, în manieră clasică 
şi uşor desuetă, cu textul imnului României, 
după care ne prezintă mentorul care îi va 
însoţi pe copii de-a lungul anului - Magi. 
Ideea de a introduce un camarad imaginar, de 
aceeaşi vârstă cu elevii, este una ingenioasă, 
întrucât copiii vor simţi că au un partener de 
joacă pe parcursul învăţării. Tot în această introducere, elevii sunt familiarizaţi 
cu semnele corespunzătoare fi ecărui tip de activitate: activităţi individuale, în 
perechi, în grup sau împreună cu învăţătorul.

Prezentăm, mai jos, cele cinci unităţi ale manualului:

Număr unitate Titlu Conţinuturile învăţării

1 În lumea cărţii

 ■ Cartea. Textul în proză şi în versuri. Strofa şi versul. Rolul 
ilustraţiilor.

 ■ Componentele comunicării orale. Iniţierea, menţinerea şi încheierea 
unui schimb verbal. Formulare de întrebări şi răspunsuri. Adaptarea 
vorbirii la particularităţile interlocutorului. Formule de salut şi de 
prezentare. Dialogul în situaţii concrete. Intonarea propoziţiilor.

 ■ Ghilimelele. Semnele de punctuaţie. Scrierea corectă a cuvintelor: 
într-o, într-un, dintr-o, dintr-un. Scrierea corectă în pagină.

2 Noi şi natura

 ■ Textul literar şi non-literar. Recunoaşterea personajelor şi a textului 
narativ.

 ■ Povestirea orală după un suport vizual. Comunicarea verbală şi 
non-verbală. Adaptarea vorbirii la particularităţile interlocutorului. 
Formule de permisiune şi solicitare. Povestirea orală a unui fragment 
dintr-un text narativ.

 ■ Părţile unei compuneri. Scrierea imaginativă. Ortografi erea 
cuvintelor: cel, ce-l, nai, n-ai.

 ■ Cuvinte cu formă diferită şi cu sens asemănător. Cuvinte cu sens 
opus. Cuvinte cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit. Despărţirea 
cuvintelor în silabe. Cuvântul – parte de vorbire. Noţiuni de fonetică.

3 Oameni, timpuri 
şi locuri

 ■ Textul literar în proză şi în versuri. Delimitarea textului în fragmente 
logice.

 ■ Formularea ideilor principale. Povestirea orală a unor texte citite 
sau mesaje audiate.

 ■ Planul simplu de idei. Povestirea scrisă a unor fragmente din text. 
Compunere după suport vizual. Ortografi erea cuvintelor: ne-a, nea,
ne-am, neam, nu-l, n-o, nu-i.

 ■ Substantivul. Genul, numărul. Adjectivul.

4 Fapte şi atitudini

 ■ Textul literar. Însuşiri fi zice şi sufl eteşti ale personajelor.
 ■ Exprimarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt sau 

cu atitudinea unei persoane. Povestirea orală după un plan de idei. 
Recunoaşterea şi descrierea unei persoane şi a unui obiect. Povestirea

Exerciţii:
1. Formaţi grupuri de 
câte patru persoane, 
în care să discutaţi 
care sunt avantajele şi 
dezavantajele utilizării 
celor două manuale 
menţionate.
2. Cum ar trebui să arate, 
în opinia dumneavoastră, 
un manual ideal pentru 
clasa a IV-a?
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în scris a unor texte de mică întindere după un plan de idei.
 ■ Planul iniţial al unei compuneri. Compuneri după benzi desenate, 

după un şir de întrebări. Compuneri cu titlu dat. Compuneri cu început 
sau sfârşit dat. Utilizarea ortogramelor: v-a, va, n-am, n-are, n-aţi, n-a.

 ■ Pronumele personal. Numeralul. Verbul. Probleme de ortografi e şi 
ortoepie ale verbelor a fi  şi a lua.

5 Real şi imaginar

 ■ Textul literar.
 ■ Compunere după o ilustraţie. Compunere după un plan de idei. 

Compunerea narativă. Scrierea funcţională: cartea poştală.
 ■ Părţi principale de propoziţie. Subiectul. Predicatul. Părţi secundare 

de propoziţie. Atributul. Complementul. Propoziţia simplă. Propoziţia 
dezvoltată.

4.2. Structura unei unităţi de învăţare

Manualul include activităţi care vizează toate competenţele propuse de programa şcolară, cu teme 
atractive pentru vârsta căreia i se adresează (în excursie, la bunici, sărbători, aniversări etc.). Sarcinile de lucru 
sunt mai puţin rigide, captând uşor interesul copiilor.

Cele mai multe exerciţii vizează dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (aproximativ 40% 
din activităţile dintr-o unitate), urmând cele care se axează pe dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 
(aproximativ 30% din totalul activităţilor dintr-o unitate). Pe locul al treilea, în ceea ce priveşte frecvenţa 
activităţilor, se afl ă cele destinate capacităţii de exprimare orală (20%), urmate de cele bazate pe dezvoltarea 
capacităţii de receptare a mesajului oral (0.5%). Restul exerciţiilor au ca scop familiarizarea elevilor cu 
problemele de gramatică existente în limba română (15%). 

Vă oferim, mai jos, o statistică a frecvenţei exerciţiilor dedicate diverselor competenţe precizate în 
programa şcolară, aşa cum se regăsesc ele în manualul editurii Dacia:

Se poate remarca faptul că manualul editurii Dacia propune foarte puţine activităţi de dezvoltare a 
receptării mesajului oral. O explicaţie posibilă ar putea fi  precaritatea bazei materiale din şcolile româneşti 
(lipsa echipamentelor audio etc.). De asemenea, există situaţii în care cerinţele sunt uşor ambigue, punându-i 
în difi cultate pe elevi. 

Este de apreciat faptul că autorii manualului au depus eforturi semnifi cative pentru a implica elevii în 
activităţile propuse, formulând cerinţe accesibile şi alegând subiecte de interes pentru grupa de vârstă la care 
ne referim. Un alt avantaj ar fi  acela că, la fi ecare unitate, se propun, chiar în introducere, fi şe de lectură, astfel 
încât, la fi nalul manualului, elevii vor avea un set complet de fi şe de lectură. Stimularea interesului pentru 
lectură este esenţial, mai ales că, la această vârstă, se formează bunele obiceiuri pentru mai târziu.

Teme de refl ecţie:
1. Căror competenţe le-aţi acorda dumneavoastră atenţie specială, dacă aţi elabora un manual? Argumentaţi!
2. Care consideraţi că sunt competenţele cel mai uşor de dobândit de către copiii din clasa a IV-a?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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4.3.  Tipuri de exerciţii /activităţi

În continuare, vom încerca să realizăm o analiză a diverselor tipuri de exerciţii aferente celor patru 
obiective-cadru ale programei. În acest subcapitol, vom include exerciţiile propuse de autori (cu observaţii 
critice), dar şi sugestiile noastre de exploatare diferită a textelor şi a activităţilor incluse în manual. Nu vom 
propune unităţi de învăţare noi, această parte fi ind rezervată capitolului următor, ci un model de exploatare a 
materialelor existente.

4.3.1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 
(citirea/lectura)

Majoritatea exerciţiilor din manualul editurii Dacia vizează 
competenţa de receptare a mesajului scris, alături de competenţele 
lingvistice: fonetică, lexic, morfologie şi sintaxă. Dintre acestea, cele care 
implică utilizarea intensă a lexicului se afl ă pe primul loc ca frecvenţă.

Pagina 11: 1. Unde se afl ă şoarecele „intelectual”?
                   2. De ce crezi că a înfulecat dicţionare?
                   3. Ce crezi că a făcut stăpâna bibliotecii până la urmă?
                   4. Ce crezi că înseamnă „şoarece de bibliotecă”?
De obicei, se propune, ca activitate la clasă, discutarea textului 

narativ citit, în funcţie de următorii parametri: „cine” (personajele), „ce 
face” (acţiunea), „când”, „unde” (plasarea acţiunii în timp şi spaţiu), 
„cum” (modul de desfăşurare a acţiunii). Întrebările sunt clar formulate: 
„Unde se afl ă şoarecele?”. Imaginaţia elevilor este solicitată prin cerinţe 
de tipul stabilirii unui alt fi nal al poveştii. Aceleaşi tipuri de întrebări cu 
răspunsuri deschise se regăsesc în cazul majorităţii textelor noi.

Exerciţiul 1, pagina 14: Citiţi mesajele personajelor care dialoghează 
la telefon!

Scopul acestei activităţi este acela de a determina elevii să citească, 
în mod conştient şi corect, un scurt text necunoscut, respectând ritmul 
şi intonaţia impusă de semnele de punctuaţie.

Toate aceste exerciţii urmăresc acelaşi obiectiv: pe măsură ce se 
lecturează mai multe texte, elevul va fi  capabil să identifi ce, în mod 
automat, tonul şi intonaţia specifi ce.

Exersează, pagina 27: Ordonează versurile următoare şi găseşte un 
titlu potrivit, apoi transcrie-le!

Un alt tip de exerciţiu propus de autori este cel de delimitare 
a unei poezii în fragmente logice, pe care elevii să le ordoneze, în aşa 
fel încât să creeze un text cu început şi sfârşit. Se evaluează, astfel, 
capacitatea elevilor de a înţelege un text în ansamblul lui.

Exerciţiul 1, pagina 31: Citiţi textul pe roluri!
Prin intermediul acestor tipuri de exerciţii, întâlnite frecvent în 

manual, se are în vedere obiectivul lecturării fl uente şi expresive a unui 
text scurt cunoscut, citit în prealabil împreună cu învăţătorul. Pentru 
copii, citirea pe roluri este o activitate atractivă, care le dă ocazia să intre 
în pielea personajelor, precum actorii. 

Exerciţiul 2, pagina 31: Citiţi din text numai cuvintele personajelor!
Identifi carea cuvintelor personajelor implică o bună 

comprehensiune a textului. În plus, se face apelul la cunoştinţele 
anterioare ale elevilor legate de specifi cul dialogului şi de elementele 
care îl individualizează.

Exerciţiul 3, pagina 33: Găsim în text numai cuvintele care anunţă 
personajul!
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Cercetarea lexicului care anunţă prezenţa personajului în text deschide, de fapt, orizontul spre o analiză  
a trăsăturilor acestuia. Copiilor li se poate da sarcina să noteze, în două coloane, trăsături care ţin de aspectul 
fi zic şi de cel moral ale personajelor. 

Exerciţiul 4, pagina 55: Enumeraţi însuşiri ale domnitorului Cuza!
Acest tip de cerinţă presupune o lectură atentă, ce urmăreşte detaliile, o activitate obişnuită pentru 

elevii din această categorie de vârstă.

Exerciţiul 1, pagina 55: Ordonaţi următoarele idei principale corespunzătoare fragmentelor 2, 3 şi 4 ale textului 
Cuza-Vodă şi sultanul!

Copiii întâlnesc în manual un exerciţiu „puzzle”, în care trebuie să 
determine succesiunea logică a unui plan de idei fragmentat. Tipul de lectură 
vizată este una de identifi care a informaţiilor de detaliu dintr-un text citit, dar şi 
de înţelegere globală sau pe fragmente a textului. 

Gradat, se trece la activităţi mai complexe, care presupun, mai întâi, 
extragerea ideii principale dintr-un fragment al textului, iar, apoi, formularea 
ideilor principale din restul textului.

Exerciţiul 2, pagina 55: Transcrie ultimul fragment şi formulează ideea principală a acestuia!
Este important faptul că fragmentul se reia în exerciţiu, ceea ce permite o a doua lectură, asigurând o 

mai bună înţelegere a textului.

Exerciţiul 3, pagina 55: Scrie planul de idei în întregime!
După activităţi în care a identifi cat ideile principale pentru anumite fragmente de text, elevul este 

capabil să formuleze ideile principale ale unui text întreg şi să le ordoneze într-o succesiune logică. Este un 
pas important, prin care învăţătorul poate evalua, destul de obiectiv, în ce măsură are loc receptarea mesajului 
scris.

Exerciţiul 2, pagina 57: Selectează (alege) substantivele din ultimul fragment al textului Doi călători după Al. 
Mitru!

Prin intermediul acestui exerciţiu, elevii vor fi  capabili să recunoască, în textul citit, elementele 
de construcţie a comunicării, în acest caz, a substantivelor. Pentru a nu părea o activitate rigidă, o putem 
transforma într-una interactivă, prin lansarea unui 
joc în care elevilor să li se propună să găsească, în 
cel mai scurt timp, toate substantivele din ultimul 
paragraf al textului, câştigătorii fi ind recompensaţi cu 
o bulină albă. Chiar dacă recompensa nu este una de 
proporţii, elevii vor intra repede în joc, fi ind motivaţi 
de competiţie.

Aceste tipuri de activităţi pot fi  foarte efi ciente 
în cadrul lecţiilor de gramatică, mai puţin atractive 
pentru elevi, sub forma lor tradiţională (asemănătoare 
cu cea propusă de manual). 

Exerciţiul 1, pagina 65: Recunoaşteţi personajele 
din textul de la pagina alăturată!

Manualul propune, din nou, un exerciţiu de 
identifi care a personajelor din textul Mama lui Ştefan cel 
Mare, de Dimitrie Bolintineanu. Putem continua acest 
tip de activitate, cerându-le elevilor să contureze,  în 
grup, trăsăturile morale şi fi zice ale personajelor. Vor 
putea împărtăşi rezultatele, prin analiza comparativă 
şi în oglindă a trăsăturilor fi ecărui personaj.

Observăm, pagina 69: 
a. ilustraţiile în ordinea dată şi personajele şi 

dialogul dintre acestea;
b. detaliile (amănuntele) prezentate în fi ecare 

imagine;
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c. legătura dintre o imagine şi cea care urmează.
Prin intermediul acestui exerciţiu, se recunoaşte corespondenţa dintre mesajul transmis de ilustraţie şi 

cel transmis de textul dialogat. Obiectivul de referinţă vizat este acela de a sesiza rolul ilustraţiilor ce însoţesc 
un text.

 
Exerciţiul 6, pagina 71: Împărţiţi textul în fragmente!
Exerciţiul 7, pagina 71: Alcătuiţi planul simplu de idei! Prezentaţi-l în faţa clasei!
În lecţiile anterioare, elevii s-au familiarizat cu termenul de „plan simplu de idei”, analizându-l pe 

cel propus de manual; acum, au ocazia să alcătuiască unul ei înşişi, după ce, în prealabil, au împărţit textul 
în fragmente pe care le vor sintetiza în cadrul acestui plan. Obiectivul urmărit de programă este ca elevii să 
desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr-un text citit (literar sau non-literar).

Exerciţiul 9, pagina 71: Selectaţi din text patru adjective şi substantivele care le însoţesc! Completaţi tabelul de 
mai jos:

Adjectivul Substantivul pe care îl însoţeşte Numărul Genul
mare compozitor singular masculin

Exerciţiul urmăreşte identifi carea acordului dintre adjectiv şi substantivul determinat. Remarcăm 
forma de prezentare, puţin diferită de restul exerciţiilor, care vizează obiective asemănătoare. Faptul că elevii 
nu au în faţă o activitate liniară, în care să identifi ce şi să noteze cuvintele cerute, îi motivează. Ideea de a 
plasa elementele respective în tabel poate să îi stimuleze. De asemenea, sarcina se poate îndeplini mai uşor în 
perechi sau în grupuri de elevi.

Exersează, pagina 71: Povesteşte, în scris, fragmentul preferat din textul Vioara lui Enescu, după Viorica 
Huber. Pentru a realiza o povestire corectă, respectă cerinţele:

Formulează enunţuri clare, nu prea lungi!
Scrie corect cuvintele şi foloseşte semnele de punctuaţie potrivite!
Reciteşte povestirea şi corectează eventualele greşeli!
Precizarea regulilor de urmat, dar şi a etapelor procesului de redactare îi ajută pe elevi să rezolve mai 

efi cient această activitate.

Observăm imaginile alăturate şi citim mesajele; 
povestim oral întâmplările prezentate în imagini  (pagina 
78).

Este o activitate care răspunde cerinţelor 
programei, conform cărora manualul trebuie să 
propună „exerciţii de identifi care a elementelor 
prezente în ilustraţii, care completează informaţia 
transmisă de diverse texte”, în acest caz, un text non-
literar. 

 
Descoperim, pagina 79: 

 ■ despre cine se vorbeşte în primul text;
 ■ despre ce se vorbeşte în al doilea text.

Activitatea contribuie la dezvoltarea capacităţii 
de receptare a unui mesaj scris, printr-un exerciţiu 
de discutare a textului narativ citit, în funcţie de 
parametrii „cine” (personajele) şi  „ce face” (acţiunea).

Exersează, pagina 81:
7. Delimitează în fragmente textul Sticletele şi 

alcătuieşte planul simplu de idei al acestuia!
8.  Povesteşte, în scris, fragmentul preferat din text!
Prin aceste două exerciţii, se urmăreşte ca elevii 

să delimiteze corect textul în fragmente logice, din care 
să extragă, apoi, fragmentul preferat şi să formuleze 
ideile principale ale textului, după ce, în lecţiile 
anterioare, au făcut cunoştinţă cu metoda planului de 
idei şi cu condiţiile necesare realizării acestuia. 
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Exersaţi, pagina 82: 
1. Identifi caţi personajele textului de mai sus!
4. Formulează, în scris, întrebări în legătură cu textul de mai sus!
5. Transcrie fragmentul care conţine răspunsul dat de Dinu, la şcoală, a doua zi!
Pentru a asigura o comprehensiune efi cientă, exerciţiile acestea sunt utile, având în vedere faptul că se 

insistă pe identifi carea exactă a tuturor personajelor, dar, mai ales, pe desprinderea informaţiilor importante 
dintr-un text. Întrebările formulate de elevi vor refl ecta în ce măsură textul a fost receptat corect. De asemenea, 
ele sunt şi un indicator clar al capacităţii acestora de a stabili o ierarhie a ideilor prezente într-un text, un fel de 
model mental al textului, în ansamblul lui. 

Exersaţi, pagina 117: 
1. Transcrieţi propoziţiile de mai jos şi subliniaţi părţile principale de propoziţie!
2. Compară cele două propoziţii şi spune ce observi!
Exerciţiul răspunde programei, întrucât elevii sunt rugaţi să recunoască, în textul citit, elementele de 

construcţie a comunicării, în acest caz, a părţilor principale şi secundare de propoziţie.

Exerciţiu:
Stabiliţi, împreună cu alţi doi colegi, dacă există, printre exerciţiile de mai sus, unele pe care le consideraţi 
inadecvate. Explicaţi!

4.3.1.1. Exerciţii inadecvate – dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

Exersează, pagina 11: 1. Ce nepotrivire este în enunţul să povestească ce scrie-n dicţionare?
Elevii au în faţă o cerinţă uşor ambiguă, întrucât nu explică exact la ce tip de nepotrivire se referă. 

Considerăm că este important, în special în cazul vorbitorilor non-nativi, ca toate cerinţele să fi e clare, concise, 
astfel încât elevul să ştie care este obiectivul pe care trebuie să îl urmărească. 

Exersează, pagina 20: 1. Consideri că Învăţătura de Nicolae Tăutu este un text? Explică.
Neavând, în prealabil, o lecţie în care să i se prezinte principalele elemente ale unui text (defi niţie, 

tipuri de texte etc.), elevului îi este difi cil să explice de ce poezia din manual se încadrează sau nu în această 
categorie. Problema, în sine, este extrem de complexă şi depăşeşte, cu mult, posibilităţile cognitive ale unui 
elev de clasa a IV-a.

Principalele obiecţii pe care le aducem exerciţiilor destinate receptării mesajului scris sunt legate de 
liniaritatea acestora, de monotonia lor. Elevii trebuie să rezolve, aproape la fi ecare lecţie, aceleaşi exerciţii, 
destul de puţin diverse, ceea ce poate conduce la o lipsă de interes din partea copiilor.

4.3.2. Receptarea mesajului oral

Manualul editurii Dacia se axează destul de puţin sau chiar deloc pe exerciţii care să dezvolte competenţa 
de receptare a mesajului oral. Ne imaginăm că motivul acestei omisiuni ar fi  lipsa mijloacelor tehnice din 
şcolile româneşti. Totuşi, cu puţină creativitate, atât învăţătorul, cât şi elevii se pot angaja în astfel de activităţi. 

Programa şcolară recomandă următoarele tipuri de exerciţii:
 ■ alegerea unei imagini care sugerează semnifi caţia mesajului dintr-un set de imagini date;
 ■ reprezentarea, prin pantomimă, a mesajelor interlocutorilor dintr-un text dialogat;
 ■ exerciţii de discriminare a esenţialului de detaliu;
 ■ exerciţii de recunoaştere a unor momente semnifi cative dintr-un mesaj audiat;
 ■ exerciţii de identifi care a detaliilor dintr-un mesaj rostit cu viteză normală;
 ■ ordonarea temporală a secvenţelor unui mesaj oral;
 ■ exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte de cele incorecte, 

prin semnalizare sau prin bifare;
 ■ exerciţii de semnalare a corectitudinii/incorectitudinii gramaticale apărute în exprimarea proprie 

sau a colegilor;
 ■ exerciţii de sesizare a dezacordurilor între forma adjectivului şi a substantivului determinat;
 ■ exerciţii de sesizare a cuvintelor/expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului audiat;
 ■ exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la context;
 ■ relaţionarea cuvintelor necunoscute cu defi niţia lor;
 ■ exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev, învăţător-elev, pe diferite teme cotidiene;
 ■ exerciţii de practicare a ascultării active, a înţelegerii mesajelor emise de diferiţi interlocutori.
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Temă de refl ecţie:
Dacă aţi fi  autorii unui manual de limba şi literatura română pentru minorităţi, pentru clasa a IV-a, aţi 
insera activităţi de receptare a mesajului oral, având în vedere că există unităţi de învăţământ în care 
ascultarea unor astfel de mesaje pe suport înregistrat este imposibilă? Justifi caţi răspunsul!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Vă prezentăm, mai jos, câteva tipuri de exerciţii de ascultare, care pot fi  realizate, chiar în lipsa mijloacelor 
tehnice. Ele sunt organizate pornind de la sugestiile oferite de programă:

A. Alegerea unei imagini care sugerează semnifi caţia mesajului dintr-un set de imagini date (să 
decodeze sensul global al unui mesaj dialogat, emis cu viteză normală)

Desemnaţi doi elevi care să discute, în faţa clasei, despre vacanţa de vară ideală. Învăţătorul va aduce imagini cu 
diverse locuri în care copiii şi-ar dori să meargă în vacanţă: la munte, la bunici, la mare, la piscină etc. În urma descrierii 
efectuate de unul dintre elevi, partenerul lui de dialog va identifi ca imaginea selectată de colegul lui. Elevul poate adresa 
întrebări lămuritoare, ascultând, cu atenţie, răspunsurile. Se exersează, astfel, şi exprimarea orală, pe lângă competenţa 
de receptare a unui mesaj oral.

Nu este un exerciţiu lipsit de difi cultăţi, mai ales pentru vorbitorii non-nativi, întrucât ei sunt protagoniştii 
unui dialog realizat spontan, rostit cu o viteză specifi că unor copii de 9-10 ani.

Această activitate poate fi  utilizată şi în cadrul lecţiei „Vorbitor, ascultător, mesaj” (pagina 6), în care se 
vorbeşte despre comunicarea orală.

B. Reprezentarea, prin pantomimă, a mesajelor interlocutorilor dintr-un text dialogat
Ascultaţi cu atenţie dialogul (învăţătorul va aduce un text dialogat, necunoscut elevilor) dintre doi colegi şi 

încercaţi să mimaţi, în faţa clasei, mesajele transmise de aceştia în cadrul conversaţiei lor.
Activitatea propusă are scopul de a dezvolta capacitatea de receptare a mesajului oral, într-un mod 

activ. Dimensiunea ludică a acestui exerciţiu îi va motiva pe elevi să participe cu entuziasm. 

C. Exerciţii de discriminare a esenţialului de detaliu
La pagina 15, în cadrul lecţiei „Începerea, continuarea şi încheierea unui dialog. Formulare de întrebări 

şi răspunsuri”, apar exerciţii care contribuie la dezvoltarea exprimării orale. Legat de acest subiect, putem 
elabora noi înşine activităţi care să dezvolte şi competenţa de receptare a mesajului oral.

Ascultaţi cu atenţie mesajul transmis de către doamna învăţătoare (se va citi, în ritm normal, textul Păpădia, 
pagina 118) şi extrageţi ideile principale din dialog!

Acest exerciţiu impune ca textul citit de către învăţător să fi e necunoscut copiilor, pentru ca evaluarea 
capacităţii de receptare a mesajului oral să se realizeze cât mai corect. Ei nu vor şti de unde provine textul, iar 
interesul pentru mesajul transmis va fi  autentic.

Dorim să le reamintim învăţătorilor că, în această etapă a vieţii, copiii învaţă cel mai mult cu ajutorul 
poveştilor. Prin urmare, această activitate ar trebui să se desfăşoare frecvent în timpul orelor de limba română. 
Pentru că elevii de vârstă mică nu au capacitatea de a se concentra atunci când se afl ă într-o poziţie pasivă, 
învăţătorul va trasa întotdeauna sarcini pe care aceştia să le realizeze în timp ce ascultă (să aleagă imagini, să 
pună un set de imagini în ordinea potrivită, să identifi ce anumite elemente, cum ar fi  personajele principale 
etc.).

D. Exerciţii de recunoaştere a unor momente semnifi cative dintr-un mesaj audiat
În cadrul lecţiei „Ce poate împiedica o bună comunicare?”, avem posibilitatea de a imagina o activitate 

care să verifi ce în ce măsură un text audiat este înţeles corect de către elevi.
Elaboraţi un dialog cu câte 5 replici între un şoarece şi o pisică, iar apoi citiţi textul în faţa clasei! Extrageţi 

momentele principale din dialoguri!
Pe lângă faptul că îşi exersează capacitatea de exprimare scrisă, elevii vor participa la o activitate în care 

cu toţii sunt activi, fi e ca autori, fi e ca ascultători ai mesajelor audiate. 
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E. Exerciţii de identifi care a detaliilor dintr-un mesaj rostit cu viteză normală
Învăţătorul poate crea un scurt mesaj de rămas bun din partea unui copil pentru prietenul cu care şi-a 

petrecut vacanţa de vară. 
Ascultaţi cu atenţie mesajul următor! Care sunt ideile principale transmise prin mesaj şi cui se adresează acesta?
Prin acest exerciţiu, se va verifi ca în ce măsură sunt atenţi elevii la detaliile de conţinut şi de prezentare 

ale unui mesaj rostit.

F. Ordonarea temporală a secvenţelor unui mesaj oral
Programa şcolară pentru clasa a IV-a sugerează utilizarea exerciţiilor de tip puzzle, pentru a verifi ca în 

ce măsură un mesaj fragmentat poate fi  asamblat într-o manieră corectă. Este o oportunitate pentru învăţător 
să propună activităţi cu ajutorul cărora va reuşi să-şi atingă obiectivul propus.

Selectaţi patru elevi şi oferiţi-le câte un fragment din textul În unire stă puterea, după Victor Sivetidis, pagina 
42 (ar fi  ideal ca textul să nu fi  fost încă parcurs la clasă). Rugaţi-i să le citească în funcţie de cifra indicată! Astfel, veţi 
numerota cu 1 a treia parte din text, cu 2, prima parte şi cu 3, a doua parte. Apoi, cereţi copiilor să ordoneze  fragmentele, 
astfel încât să reconstituie forma iniţială a textului. 

Atractive pentru elevi sunt şi activităţile în care aceştia ascultă un text narativ, rostit de învăţător, şi 
aranjează un set de imagini, care corespund unor fragmente ale textului. Reuşind să ducă la bun sfârşit sarcina, 
copiii vor demonstra că pot urmări ordinea cronologică a diverselor părţi ale unui mesaj audiat.

G. Exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte de cele 
incorecte, prin semnalizare sau prin bifare

Exerciţiile de acest tip sunt mai rigide şi destul de difi cile, de aceea textele audiate nu trebuie să fi e foarte 
complexe şi cu multe greşeli. Acestea trebuie să fi e evidente, pentru început, şi uşor sesizabile.

Citiţi copiilor textul de mai jos şi propuneţi-le să sesizeze structurile gramaticale 
incorecte pe măsură ce mesajul este ascultat:

„Un tată aveau [avea] un fecior leneş care făcea multe fapte rele. Tatăl său nu-i 
[nu-l] bătea, dar după fi ecare faptă rea a fi ului bătea câte un cui în uşă.

Timpul trecea, iar uşa va [-] deveni un zid de cuie. Într-o zi, feciorul îl întreabă 
furios pe tatăl său de ce au [a] bătut cuie în uşă. Acesta răspunse că fi ecare cui reprezintă 
o faptă rea făcută de băiat.

Fiul a promis că el însuşi vor [va] scoate cuiele din uşă, făcând tot atâtea fapte 
buni [bune]. A devenit alt om, de nerecunoscut. Făcea numai fapte de laudă şi zilnic 
scotea câte un cui din uşă.”

Cu toate că acest tip de activitate este sugerat de programă, noi nu recomandăm oferirea de exemple 
greşite, pentru a evita ca acestea să se fi xeze, ca atare, în memoria elevilor.

H. Exerciţii de semnalare a corectitudinii/incorectitudinii gramaticale 
apărute în exprimarea proprie sau a colegilor

Din nou, copiii au ocazia să joace rolul profesorului, pentru câteva 
momente, printr-un joc în care ei vor corecta eventualele greşeli de exprimare 
ale colegilor. Vor fi  cooperanţi, întrucât vor adopta atitudinea modelului lor, 
învăţătorul. 

Alegeţi doi elevi care să aibă un dialog în faţa clasei pe tema „Animalul meu 
preferat”. Restul clasei este împărţită în două: o parte e rugată să scrie pe caiete eventualele 
greşeli de exprimare ale elevului care deschide dialogul, iar cealaltă parte le va sesiza pe 
cele ale celuilalt elev.

Împărţiţi în două tabere, un elev va scrie pe tablă, pe două coloane, greşelile 
fi ecărui participant la dialog, semnalate de fi ecare coleg. Împreună cu elevii, puteţi realiza 
un raport ale celor mai frecvente greşeli întâlnite într-un dialog, copiii putând, astfel, 
evita construcţiile de acest tip.

I. Exerciţii de sesizare a dezacordurilor între forma adjectivului şi a substantivului determinat
În unitatea 3B, la pagina 65, se reia lecţia despre adjectiv şi poziţia acestuia faţă de substantiv. Este un 

prilej prin care să propuneţi o activitate bazată pe un text audiat, în care elevii să sesizeze dezacordurile care 
există între adjectiv şi substantiv. Putem apela la un exerciţiu asemănător celui de mai sus, în care învăţătorul 
să citească un text, unde să insereze câteva dezacorduri. 

Citiţi copiilor textul de mai jos, şi propuneţi-le să sesizeze de ce Moş Crăciun nu a înţeles foarte bine scrisoarea 
copilaşului: 

„Moşule, eu îmi doresc o maşinuţă mari [mare] şi pantaloni nou [noi]. Pentru surioara mea, să aduci bomboane 
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dulce [dulci] şi păpuşi frumoasă [frumoase]. Mama îşi doreşte o carte interesant 
[interesantă] şi o eşarfă mov. Lui tati adu-i cămaşa portocaliu [portocalie] din 
magazinul noi [nou] de pe colţ”.

Vor realiza singuri că acordul adjectivului cu substantivul este foarte 
important în comunicare şi că nerealizarea lui poate duce la eşuarea transmiterii 
corecte a unui mesaj. Observaţia noastră, legată de includerea exemplelor 
greşite în procesul de învăţare, rămâne, însă, aceeaşi: pe cât posibil, acest tip de 
exerciţiu trebuie evitat.

J. Exerciţii de sesizare a cuvintelor/expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului audiat
J.1. Exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la context
Printr-un astfel de exerciţiu, elevii pot să-şi dezvolte simţul limbii, deducând sensul cuvintelor 

necunoscute din diferite mesaje orale. Învăţătorul poate citi el însuşi un text, pe care elevii să nu îl aibă şi scris, 
sau poate cere unui elev să o facă.

Ascultaţi cu atenţie textul şi scrieţi pe caiete cuvintele ale căror sensuri nu le cunoaşteţi.
„Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel,
Unde cură-n poale un râu mititel,
Plânge şi suspină tânăra domniţă,
Dulce şi suavă ca o garofi ţă;
Căci în bătălie soţul ei dorit
A plecat cu oastea şi n-a mai venit.
Ochii săi albaştri ard în lăcrimele
Cum lucesc în rouă două viorele;
Buclele-i de aur cad pe albu-i sân,
Rozele şi crinii pe faţă-i se-ngân.
Însă doamna soacră lângă ea veghează
Şi cu dulci cuvinte o îmbărbătează”. (Dimitrie Bolintineanu)
Veţi scrie pe tablă toate cuvintele necunoscute şi le veţi cere copiilor să descopere sensul acestora, în 

funcţie de context, recitindu-le pasajele din care au fost extrase cuvintele respective.
Dacă elevii sunt capabili să deducă sensul elementelor lexicale şi le semnalaţi acest lucru, ei vor fi  

încântaţi că nu trebuie să folosească întotdeauna dicţionarul, pentru a afl a ce înseamnă un anumit cuvânt. 
Pentru ca exerciţiul să fi e şi mai complex, puteţi cere elevilor să găsească sinonime şi antonime pentru 

cuvintele respective. Din punct de vedere didactic, această activitate antrenează capacitatea copiilor de a 
descoperi sensul cuvintelor, fi e în funcţie de contextul utilizării lor, fi e în funcţie de rădăcina lor. 

K. Relaţionarea cuvintelor necunoscute cu defi niţia lor
În cadrul aceluiaşi exerciţiu, elevii vor trebui să formuleze defi niţii pentru cuvintele ale căror sensuri 

le-au descoperit ei înşişi.
Scrieţi, pe caiet, defi niţia cuvintelor descoperite în mesajul anterior. Comparaţi aceste defi niţii cu cele din dicţionar.
Este o activitate în care copiii trebuie încurajaţi, pentru a simţi că au produs defi niţii asemănătoare cu 

cele din dicţionar. Le vom explica, desigur, că varianta ofi cială se afl ă în dicţionar, dar că şi cele realizate de 
către ei pot fi  valide. 

L. Exerciţii de practicare a ascultării active, a înţelegerii mesajelor emise de diferiţi interlocutori
L.1. Exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev, învăţător-elev, pe 

diferite teme cotidiene
Aceste tipuri de exerciţii permit elevilor să manifeste atenţie şi înţelegere 

faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori. Activităţile pot fi  multiple: de la 
dialoguri în faţa clasei, pe diverse teme, până la dezbateri.

Învăţătorul îi va împărţi pe elevi în două grupuri. Fiecare grup îşi va alege 
câte un conducător de echipă. Tema discuţiei va fi  „A mânca sau nu la fast food”. O 
echipă va fi  pro, iar cealaltă va fi  contra. Elevii vor recapitula regulile în comunicarea 
orală (lecţia Vorbitor, ascultător, mesaj, pagina 6), iar conducătorul fi ecărei echipe 
va avea grijă ca acestea să fi e respectate. 

Scopul activităţii este acela de urmări în ce măsură sunt dispuşi copiii să 
îşi aştepte rândul la discuţie şi să respecte opinia interlocutorilor lor. În acest fel, 
elevii îşi vor dezvolta capacitatea de a participa la o discuţie în contradictoriu, 
respectând părerile celorlalţi. La fi nalul dezbaterii, învăţătorul va insista pe 
acele momente în care discuţia a deviat de la normalitate, punându-se accent 
pe efectele acestor devieri. Copiii vor înţelege că, pentru a transmite un mesaj 

Exerciţiu:
În grup, realizaţi trei 
tipuri de exerciţii pentru 
dezvoltarea capacităţii 
de receptare a mesajului 
oral, în condiţiile în 
care lipsesc mijloacele 
tehnice.
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corect şi pentru a fi  cât mai convingători, e nevoie să-şi păstreze calmul şi să-l respecte pe interlocutor.

Prin aceste exemple, am încercat să demonstrăm că o activitate bazată pe mesaje audiate nu cere, cu 
necesitate, utilizarea unor mijloace tehnologice avansate. Copiii pot asculta şi mesaje transmise de colegi sau 
de învăţător, urmând să rezolve diverse cerinţe legate de acestea. Sigur că toate activităţile de mai sus pot 
fi  adaptate în funcţie de nevoile clasei, schimbându-se, după caz, tema discuţiei sau nivelul de difi cultate al 
textelor propuse spre ascultare, care pot fi  înlocuite cu înregistrări audio, dacă echipamentul şcolii permite 
acest lucru. 

4.3.3. Producerea de texte

Cele mai multe activităţi propuse de manual pentru această competenţă vizează transcrierea diverselor 
texte sau enunţuri (aproximativ 30 de exerciţii pe întreg parcursul manualului). Exerciţiile care presupun 
completarea spaţiilor libere ocupă un loc secund în privinţa frecvenţei (nu mai mult de 15 activităţi), fi ind 
urmate de cele care solicită elaborarea unor întrebări adresate unor personaje imaginare (aproximativ 10 
activităţi), iar scrierea după dictare şi crearea unor dialoguri ocupă ultimul loc, înregistrându-se doar 5 exerciţii 
în tot manualul.

Exersează, pagina 4: Transcrie primul alineat din mesajul lui Magi!
Exersează, pagina 7: 2. Copiază primul alineat din textul Bun găsit, şcoală!
Exersează, pagina 7: 3. Transcrie caligrafi c o strofă din Imnul de Stat al României!
Exersează, pagina 17: 3. Transcrie şi completează textul următor cu semnele de punctuaţie corespunzătoare!

Manualul editurii Dacia prezintă exerciţii de copiere selectivă, cu scopul de a impulsiona copiii să 
utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcţie a comunicării studiate şi să aplice, în mod 
conştient, regulile de ortografi e şi de punctuaţie. 

De pildă, prin completarea spaţiilor libere dintr-un text, copiii vor rezolva exerciţii de recunoaştere a 
formei corecte, de scriere şi de utilizare a semnelor de punctuaţie învăţate.

Exersaţi, pagina 4: Scrieţi întrebări pe care aţi dori să i le adresaţi lui Magi! Alegeţi-le pe cele mai interesante!
În acest exemplu, elevilor li se cere să formuleze întrebări care să fi e adresate unui ascultător imaginar. 

De asemenea, se exploatează spiritul de competiţie extrem de dezvoltat la această vârstă.

Exerciţiul 1, pagina 8: Scrie după dictare!
Este un exerciţiu clasic de dictare selectivă, în care se pot urmări mai multe aspecte de ortografi e şi de 

punctuaţie.

Exersează, pagina 11: 1. Scrie enunţuri folosind cuvintele: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un!
Acest tip de exerciţiu intră în categoria celor care le permit elevilor să îşi exerseze capacitatea de a aplica 

regulile pentru cele patru ortograme.

Exersează, pagina 19: Grupează enunţurile următoare, astfel încât să obţii două texte cu titlurile: Toamna şi 
Lecţie de politeţe!

Elevii împart enunţurile în două categorii şi, apoi, le transcriu, obţinând, astfel, două texte diferite. 
Exerciţiul verifi că, în acelaşi timp, şi comprehensiunea după lectură.

Temă, pagina 19: 2. Creează un scurt text cu titlul În excursie!
O asemenea activitate vizează producerea creativă de texte, capacitatea elevilor de a redacta enunţuri 

proprii, aranjându-le într-o succesiune logică, pentru a crea un scurt text pe o temă dată. Alegerea temei este 
esenţială pentru stimularea interesului elevilor.
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Exersează, pagina 36: 2. Observă imaginea alăturată! 
Citeşte mesajul vorbitorului şi spune-ţi părerea!

Iată un tip de exerciţiu care poate fi  utilizat nu doar 
pentru dezvoltarea competenţei de exprimare orală, ci şi 
pentru formarea capacităţii de exprimare scrisă. 

Pentru a aplica, în mod corect, regulile de ortografi e, 
copiilor li se propune un exerciţiu de utilizare a cratimei 
în scrierea ortogramelor şi a liniuţei de despărţire în 
silabe:

Exersăm, pagina 43: 
2. Completaţi spaţiile libere cu n-ai sau nai!
3. Alegeţi forma corectă a cuvintelor n–ai sau nai!
Exersaţi, pagina 39: 5. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: spiriduş, trandafi r, ochiul, creşteau, 

tremurătoare!
Cele două tipuri de activităţi de completare a enunţurilor cu semnele ortografi ce şi de punctuaţie 

corespunzătoare contribuie la dezvoltarea competenţei de scriere corectă în limba română, sarcină cu atât mai 
difi cilă, cu cât se adresează copiilor care au o altă limbă maternă.

Exersează, pagina 46: Citeşte enunţurile de mai jos! Ordonează-le astfel încât să alcătuiască o compunere! 
Găseşte un titlu potrivit!

Exemplul este asemănător celui de mai sus, aducând, însă, ca noutate, o nouă cerinţă: găsirea unui titlu 
potrivit. Pe măsură ce se completează exerciţiul de copiere, se exersează şi comprehensiunea după lectură. 
Alegerea unui titlu pentru un text oarecare presupune o înţelegere de ansamblu a acestuia. 

Exersează, pagina 51: 1. Scrie o invitaţie adresată prietenilor tăi, cu ocazia zilei tale de naştere!
Exersează, pagina 98: Scrie felicitări cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi

trimite-le celor dragi!
Exersează, pagina 69: Scrie compunerea după şirul de ilustraţii, ajutându-te 

de întrebările de mai sus, şi dă-i un titlu potrivit! Foloseşte şi cuvintele de mai jos!
Exersează, pagina 79: 5. Scrie câteva enunţuri prin care să-ţi exprimi acordul 

sau dezacordul în legătură cu o întâmplare afl ată de la televizor!
Apreciem fapul că autorii acestui manual aleg cu mare atenţie temele 

pentru exerciţiile de scriere creativă. Textele funcţionale solicitate sunt unele 
pe care elevii le vor putea utiliza în situaţii reale de comunicare (invitaţie la 
ziua de naştere, felicitare), iar indicaţiile pentru compuneri sunt gândite astfel 
încât să stimuleze imaginaţia copiilor.   

Cu ocazia activităţilor de scriere, învăţătorul poate evalua aplicarea 
regulilor gramaticale în redactarea unui text, construcţia adecvată a 
propoziţiilor simple şi a celor dezvoltate, plasarea corectă a alineatelor, dar şi 
a textului în pagină.

4.3.4. Producerea de mesaje orale

În manualul editurii Dacia, modalitatea cea mai frecventă de exersare a exprimării orale este dialogul 
cu colegii (lucrul în grupuri):

Exerciţiul 1, pagina 6: Comunicaţi colegilor o întâmplare hazlie petrecută în vacanţă!
Exerciţiul 2, pagina 6: Purtaţi o discuţie despre o carte citită în vacanţă!
În cadrul acestor activităţi, elevii sunt încurajaţi să vorbească, simulând participarea la situaţii reale de 

comunicare.

O manieră interesantă de a exersa producerea de mesaje orale constă în introducerea unor teme de casă 
în care elevii trebuie să transmită ceva, în limba română, membrilor familiei:

Exerciţiul 3, pagina 6: Povesteşte părinţilor impresiile din prima zi de şcoală!
Prin acest exerciţiu se încurajează exprimarea orală şi în alte situaţii de comunicare decât cele create de 

şcoală, implicând şi părinţii în procesul didactic. 

Jocurile de rol propuse de autori sunt menite să exerseze competenţa de exprimare orală într-un mod 
interactiv:

Exerciţiul 1, pagina 15: Imaginaţi-vă că Adi nu este acasă şi Dan poartă un dialog cu doamna Marcu! Creaţi 

Exerciţiu:
Propuneţi, împreună 
cu alţi trei colegi, două 
exerciţii de dezvoltare a 
exprimării scrise.
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dialogul şi prezentaţi-l în faţa clasei!
Printr-o astfel de activitate, în care elevul devine actor, se creează o atmosferă plăcută, rolurile şi sarcinile 

primite fi ind, în general, tratate cu seriozitate de către protagonişti.
Acelaşi joc de rol apare şi la pagina 18, la exerciţiul 1, unde elevii trebuie să imagineze un dialog între 

semnele de punctuaţie învăţate. Acest exerciţiu încurajează exprimarea orală, dar facilitează şi o atitudine 
refl exivă asupra noţiunilor învăţate.

Se întâlnesc, adesea, şi exerciţii pentru dezvoltarea exprimării orale într-un context familiar: 
Exerciţiul 2, pagina 21: Discută cu familia ta despre problemele care te preocupă (staţi la sfat).

În unitatea 2, manualul editurii Dacia oferă un set de exerciţii de receptare a mesajului scris, combinate 
cu exerciţii care presupun exprimarea orală.

Exerciţiul 1, pagina 39: Povesteşte oral fragmentul care îţi place mai mult!
Introducerea exerciţiilor cu obiectiv dublu prezintă avantaje certe: se exersează mai multe competenţe 

de comunicare combinate, în condiţii asemănătoare celor din viaţa reală. În situaţiile autentice de comunicare, 
competenţele utilizate apar rareori izolate.

Deşi nu poate fi  încadrată la competenţa de exprimare orală, comunicarea prin mimică şi gesturi 
reprezintă tot o formă (non-verbală) de transmitere de mesaje. Se vizează, astfel, exersarea comunicării non-
verbale, utilă în contextele în care codul lingvistic utilizat de către cei doi vorbitori nu este comun:

Exerciţiul 2, pagina 49: Exprimăm prin gesturi şi mimică următoarele acţiuni: citim, alergăm, salutăm, plângem.
Exerciţiul 3, pagina 49: Mimăm în faţa clasei un mesaj. Cerem colegilor să-l recunoască.
Exerciţiul 4, pagina 49: Exprimăm prin mimica feţei stări de: plictiseală, admiraţie, nemulţumire, furie.
Joc de rol: Imaginaţi un dialog posibil între Magi şi fulgul de nea!

La pagina 50, se introduce o activitate de povestire orală, după un şir de imagini. Exerciţiile din cadrul 
acestei secţiuni vin în ajutorul elevului, care are oportunitatea să demonstreze capacitatea de a înţelege un 
mesaj scris sau conţinutul unui suport vizual, prin extragerea ideilor principale, dar şi să se exprime liber: 

Exerciţiul 1, pagina 50: Povestiţi, pe rând, întâmplările prezentate în celelalte imagini!
Exerciţiul 2, pagina 50: Alegeţi câte un reprezentant al grupei care să povestească întreaga întâmplare, în faţa 

clasei!

Povestirea orală a unui text citit sau a unui mesaj audiat le permite elevilor să îşi îmbunătăţească 
tehnicile de exprimare orală:

Exerciţiul 3, pagina 59: Povestim oral textul Legenda Muntelui Ceahlău, respectând cerinţele învăţate.
Obiectivul exerciţiului de mai sus este acela de a reda, prin cuvinte proprii, conţinutul textului citit. Este 

un exerciţiu de identifi care a elementelor semnifi cative ale unui mesaj receptat şi de reformulare a acestora.

Exerciţiul 5, pagina 59: Povesteşte, în faţa clasei, o întâmplare auzită, care te-a impresionat!
Elevul are prilejul să-şi adapteze producţiile orale situaţiei de comunicare în care se găseşte, printr-un 

exerciţiu în care va povesti fapte şi întâmplări care i-au atras atenţia. I se dezvoltă, astfel, calităţile oratorice. 
Manualul se axează, în mare parte, pe activităţi practice, antrenând memoria elevului şi încurajându-l să 
vorbească despre teme familiare.

În cadrul lecţiei Mama lui Ştefan cel Mare, exerciţiile de receptare a mesajului scris sunt urmate de o 
activitate menită să dezvolte exprimarea orală, prin impunerea lecturării cu voce tare a textului:

Exerciţiul 2, pagina 65: Citiţi textul poeziei pe roluri, cu intonaţia corespunzătoare!
Şi acest exerciţiu urmăreşte obiective multiple: se solicită utilizarea corectă a intonaţiei, rostirea 

atentă a cuvintelor cu probleme de accentuare, reglarea vitezei de vorbire. Elevii vor respecta aceste reguli,
simţindu-se responsabili pentru „scena de teatru” pe care o recită în faţa colegilor. Este un exerciţiu efi cient, 
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prin care profesorul are ocazia să verifi ce toate aspectele enumerate mai sus, iar elevul va fi  atras de forma 
jocului în care intră şi va răspunde fără ezitare cerinţei.

Obiectivul de referinţă din programa pentru clasa a IV-a, referitor la susţinerea unui punct de vedere 
într-o discuţie în grup, este abordat, pe larg, în unitatea 4A, unde activităţile practice sunt combinate cu 
informaţii teoretice:

Exerciţiul 1, pagina 79: Ce părere avem despre comportamentul celor doi copii din imaginile de la pagina 78?
[ + aspecte teoretice].

Exerciţiul 2, pagina 79: Sunteţi de acord cu faptul că Luca a hrănit peştii în timp ce el trebuia să-şi pregătească 
temele? [ + aspecte teoretice].

Exerciţiul 3, pagina 79: Ce credem despre faptul că Luca îi cere Mariei să-i scrie o parte din temă?
Exerciţiul 4, pagina 79: Discutăm despre o faptă petrecută în clasă, cu care nu am fost de acord.
Prin intermediul acestui exerciţiu, care plasează elevii în situaţii similare celor din viaţa reală, elevii 

învaţă să-şi exprime acordul sau dezacordul. Din punct de vedere psihologic, se încurajează iniţiativa şi 
capacitatea de a interveni în actul comunicării. Este un prim pas pentru a pregăti elevul pentru situaţiile în 
care va trebui să îşi exprime opinia vizavi de o temă.

Exerciţiul 1,  pagina 79: Descrie o jucărie preferată!
Exerciţiul 2,  pagina 79: Descrie o persoană apropiată!
După ce au învăţat şi au revizuit modalităţile prin care pot să-şi expună o părere, elevii au ocazia să-şi 

exerseze capacitatea de exprimare liberă, printr-o descriere la alegere. Temele alese stârnesc interesul copilului 
de 9-10 ani: jucăria de care e ataşat şi persoana apropiată. Elevul se va implica în activitate, dând ocazia 
învăţătorului să evalueze gradul de competenţă lingvistică pe care acesta îl are în exprimarea orală.

Ideea de a discuta despre teme legate de universul copilăriei este reluată şi în lecţia Mama, după Nicolae 
Grigorescu, unde se exersează, în principal, înţelegerea după lectură, dar şi exprimarea orală. Astfel, după 
lectură, elevului i se cere să povestească oral ceea ce a citit:

Exerciţiul 7,  pagina 85: Povestiţi oral conţinutul textului!
Elevul trebuie să fi e capabil să redea, cu propriile cuvinte, conţinutul textului citit, mai ales după ce a 

exersat, în lecţiile anterioare, identifi carea elementelor semnifi cative ce trebuie extrase dintr-un text.

La aceeaşi pagină, la secţiunea Comunicăm, este inclus un alt exerciţiu de exprimare orală:
Pagina 85: Comunicăm colegilor despre momente din viaţa noastră în care i-am făcut fericiţi pe părinţi.
Povestind despre teme familiare în faţa clasei, se oferă elevilor posibilitatea de a-şi exersa calităţile 

oratorice, încurajând, în acelaşi timp, intercunoaşterea.

Textul Bunica, după B. Şt. Delavrancea, exploatează, în continuare, tema familiei şi propune, ca activitate 
de exprimare orală, lectura pe roluri:

Exerciţiul 6,  pagina 91: Citiţi textul pe roluri!
Deja obişnuiţi cu jocul de rol, elevii se vor simţi tot mai în largul lor în faţa clasei, încercând să utilizeze 

o intonaţie şi o viteză de rostire cât mai adecvate sarcinii impuse de exerciţiu.

Lecţia Părul din ograda bunicii are aceeaşi structură ca lecţiile anterioare: după parcurgerea textului, 
autorii propun exerciţii de comprehensiune, dar şi de exprimare orală:

Exerciţiul 8, pagina 95: Povestiţi oral conţinutul textului, dezvoltând ideile principale!
Exerciţiul 2, pagina 95 (secţiunea Comunicare): Povestim oral, dezvoltând fi ecare idee a planului dat.

Exerciţiile urmăresc construirea unui text scurt, pe baza planului de idei, şi redarea parafrazată a 
conţinutului. Al doilea exerciţiu presupune o activitate de comunicare, pe marginea unui plan de idei realizat 
anterior, prilej cu care profesorul va verifi ca în ce măsură deţine elevul capacitatea de a se exprima liber, 
pornind de la un suport minimal, pe care trebuie să îl dezvolte:

Exerciţiul 2, pagina 96: Formulăm oral enunţuri care să continue acţiunea prezentată în introducere,
ajutându-ne de următoarele întrebări: […].

Acest exerciţiu face trecerea către un nivel avansat, întrucât urmăreşte promptitudinea răspunsurilor 
elevilor şi capacitatea lor de a formula corect idei proprii, pornind de la începutul unui text dat. Afl aţi în 
ipostaza de autori, elevii vor colabora, fără ezitare, la acest joc, iar învăţătorul va observa dacă elevii utilizează 
conectori logici în expunerea lor şi dacă pot susţine un punct de vedere legat de o idee extrasă din textul 
propriu.

În oglindă, la următoarea pagină, se găseşte o cerinţă asemănătoare:
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Exerciţiul 2, pagina 97: Formulăm oral enunţuri prin care povestim o întâmplare căreia i se potriveşte sfârşitul 
de mai sus.

Este o activitate prin care elevii trebuie să formuleze o introducere şi un cuprins, făcând apel la 
cunoştinţele anterioare, referitoare la conectorii specifi ci mesajelor orale coerente. Exerciţiul stimulează 
imaginaţia elevilor şi le permite să se exprime liber, fără constrângeri. De altfel, în cazul producerii libere 
de mesaje orale şi scrise, învăţătorul poate depista uşor lacunele pe care le au elevii, putând lua măsuri, în 
acest sens. Din păcate, activităţile clasice de gramatică se rezolvă, adesea, cu ajutorul memoriei, asemeni unor 
exerciţii de logică, fără să ofere vreun indiciu despre nivelul real de limbă al elevilor.

Temă: Imaginează-ţi că eşti un nor singuratic purtat de vânt! Spune ce ai putea vedea pe pământ!
Exerciţiul e util, deoarece urmăreşte mai multe obiective ce ţin de exprimarea orală: utilizarea corectă a 

acordurilor gramaticale, a substantivelor în genitiv şi dativ, a formelor fl exionare corecte şi, nu în ultimul rând, 
construcţia propoziţiilor simple şi a celor dezvoltate. Elevul va vorbi deschis 
despre un subiect care nu îi îngrădeşte libertatea şi care îl încurajează să-şi 
folosească potenţialul creativ.

Exerciţiul 4, pagina 123: Spunem ce ştim despre aceste vieţuitoare: unde 
trăiesc şi cu ce se hrănesc.

Copiii îşi utilizează cunoştinţele anterioare referitoare la vieţuitoarele 
din imagine, urmărindu-se, astfel, iniţiativa comunicativă şi curajul fi ecăruia 
de a interveni în actul comunicării. Se realizează o conversaţie pe o temă 
familiară unui copil de clasa a IV-a.

Constatăm că autorii manualului Dacia urmăresc dezvoltarea 
competenţei de exprimare orală prin intermediul a 33 de exerciţii adecvate 
nivelului şi vârstei elevilor de clasa a IV-a. Majoritatea activităţilor propuse 
stimulează participarea activă a elevilor, punând accent pe exprimarea liberă, 
şi respectă cerinţele programei de limba română pentru minorităţi, clasa a
IV-a.

Exerciţiile de refl ecţie, ca şi cele care presupun activarea imaginaţiei, pe 
diverse teme, sunt atrăgătoare pentru copii, aducând în discuţie teme actuale 
şi de interes pentru această categorie de vârsta. Din totalul activităţilor, patru 
se axează pe dezvoltarea capacităţii de a citi cu voce tare un text, cu intonarea 
şi rostirea corectă a cuvintelor-problemă. Restul exerciţiilor se împart, aproape 
în mod egal, în activităţi ce presupun dialog între colegi sau monolog.  

4.3.5. Sugestii de îmbunătăţire a activităţilor care vizează dezvoltarea competenţei de exprimare orală

Întrucât manualul nu include toate tipurile de exerciţii sugerate de programă, vom elabora o listă cu 
acestea, încercând să propunem câteva activităţi noi, pentru a facilita atingerea obiectivelor legate de această 
competenţă:

 ■ jocuri de cuvinte;
 ■ exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă;
 ■ povestirea orală a unor texte literare/non-literare citite sau a unor mesaje audiate;
 ■ simularea unor situaţii de comunicare (convorbiri telefonice, dialoguri formale şi informale de diverse 

tipuri), în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire, precum: utilizarea formulelor de salut, de 
prezentare, de permisiune, de solicitare; formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; povestirea 
unor fapte şi întâmplări.

4.3.5.1. Exerciţii – jocuri de cuvinte

Aceste activităţi vizează  rostirea corectă a cuvintelor cu probleme de accentuare:
Citiţi cât mai cursiv şi corect următoarele fraze! Reluaţi textele, citindu-le din ce în ce mai repede, la fel de corect: 
Unui tâmplar i s-a-ntâmplat o întâmplare. Alt tâmplar, auzind de întâmplarea tâmplarului de la tâmplărie a venit 

şi s-a lovit cu tâmpla de tâmplăria tâmplarului cu întâmplarea.
Am o prepeliţă pestriţă cu paisprezece pui de prepeliţă pestriţi, e mai pestriţă prepeliţa pestriţă decât cei paisprezece 

pui de prepeliţă pestriţi.

4.3.5.2. Exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă

Temă de refl ecţie:
Care consideraţi că sunt 
cele mai efi ciente tipuri 
de exerciţii pentru a 
dezvolta capacitatea de 
exprimare orală la copii? 
Dar cele mai inefi ciente?
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................ 
............................................ 
............................................



Clasa a IV-a

187

Pentru acest gen de exerciţii, putem propune activităţi orale, în care elevii să povestească un text dialogat. 
Desigur, profesorului îi revine sarcina de a le prezenta elevilor, în prealabil, modalităţile de transformare a 
unui discurs direct într-unul indirect. De exemplu, în unitatea 2A, după lectura textului Curcanul marinar, 
după Victor Sivetidis (pagina 34), ar fi  binevenit un exerciţiu de transformare dintr-un discurs direct într-unul 
indirect:

Povestiţi oral dialogul dintre peştişor şi curcan! Identifi caţi principalele elemente care transformă dialogul într-o 
povestire!

Exerciţiul poate fi  efi cient şi în variantă inversă. De exemplu, în cadrul povestirii unui text după un plan 
de idei (pagina 75), putem insera şi un exerciţiu care le cere elevilor să transforme textul într-un dialog:

Imaginaţi un dialog între tatăl şi fi ul acestuia! Explicaţi care au fost elementele din text la care aţi renunţat pentru 
a realiza acest dialog!

4.3.5.3. Exerciţii de povestire orală a unor texte literare/non-literare citite sau a unor mesaje audiate
 
În cazul în care tehnologia şcolii permite, este recomandabil să propunem exerciţii pe baza unor mesaje 

audiate. Ca resurse materiale, se poate folosi un casetofon (sau orice alt echipament audio) şi un suport 
înregistrat, de tipul teatrului pentru copii, al basmelor şi al poveştilor. 

Dacă aceste mijloace lipsesc, se poate propune o activitate de felul următor:
Aşezaţi în două colţuri diferite ale clasei, doi elevi simulează o conversaţie telefonică. Ei discută despre deschiderea 

noului parc de distracţii pentru copiii din oraş. Povestiţi oral despre conversaţia colegilor voştri.

4.3.5.4. Exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare (convorbiri telefonice, dialoguri formale 
şi informale de diverse tipuri)

Aceste tipuri de exerciţii sunt foarte utile şi presupun exersarea actelor de 
limbaj, precum utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de 
solicitare, dar şi formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri şi povestirea 
unor fapte şi întâmplări. Posibilităţile sunt nenumărate, de la jocurile de rol, până 
la dezbaterile între echipe de elevi. Participând la astfel de conversaţii, elevul 
va stăpâni structurile prin care se începe sau se încheie o discuţie, o convorbire 
telefonică, prin care se cere permisiunea etc.

Imaginaţi-vă că sunteţi cu părinţii în parc, după orele de şcoală, şi doriţi să le 
cereţi permisiunea să mergeţi într-o excursie cu colegii, la munte. Utilizaţi formulele cele 
mai potrivite, astfel încât să obţineţi un răspuns favorabil!

Sunteţi reporter la un ziar pentru copii. Ce întrebări i-aţi adresa sportivului 
vostru preferat?

Imaginaţi-vă că mergeţi la o petrecere de aniversare, unde nu îl cunoaşteţi decât pe sărbătorit. Prezentaţi-vă în faţa 
clasei, ca şi cum colegii voştri ar fi  invitaţii!

4.3.5.5. Tipuri de activităţi şi exerciţii neadecvate

Tabelul de mai jos inventariază câteva activităţi mai puţin adecvate, fi e din punctul de vedere al felului 
în care este formulată cerinţa, fi e din perspectiva subiectului ales:

Exerciţiu nepotrivit  - 
manual Explicaţie Exerciţiu propus

4/6 Imaginează-ţi că 
primeşti în vizită un copil 
din altă ţară. Crezi că v-aţi 
înţelege?

Subiectul exerciţiului este 
interesant, însă cerinţa este destul de 
ambiguă.

Lucraţi  în perechi! Unul dintre 
elevi va fi  gazda, iar celălalt va fi  
musafi rul venit din altă ţară. Faceţi 
un dialog! Încercaţi să afl aţi cât mai 
multe despre viaţa şi obiceiurile 
celuilalt.

2/14 Realizaţi un dialog 
despre cartea preferată. 

Din nou, cerinţa este neclară, 
neexistând nicio precizare referitoare 
la modalitatea de realizare a 
dialogului, în scris sau oral.

Realizaţi, oral, un dialog cu 
colegul de bancă despre cartea 
preferată! La fi nal, povestiţi clasei 
despre alegerea făcută de partenerul 
de discuţie, dând detalii şi explicând 
motivele acestuia! / Realizaţi, în 
scris, un dialog între doi prieteni 
despre cartea preferată!
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Temă/15 În pauză, poartă 
un dialog cu un coleg de 
bancă. E nevoie să foloseşti 
formule de salut şi de 
prezentare? Explică!

Nu considerăm că e realist să 
cerem elevilor să lucreze şi în 
pauză. În plus, învăţătorul nu are 
sufi cient control asupra felului cum 
se realizează această activitate: în 
situaţia în care elevii participă, 
dialogurile se vor desfăşura toate, 
simultan, pe perioada pauzei.

Acasă, ascultă cu atenţie un dialog 
între părinţii tăi şi încearcă să sesizezi 
dacă aceştia au nevoie să folosească 
formule de salut sau de prezentare. 
Scrie în caiet observaţiile făcute!

1/112 Imaginează-ţi ce 
i-ar putea povesti drumului 
călătorul care vine din străini.

Utilizarea în exces a verbului „a-
şi imagina” în cerinţele din manual 
prezintă neajunsul de a nu surprinde 
şi modalitatea prin care ideile pot fi  
expuse. În cazul în care exerciţiul  
vizează discursul oral, el trebuie 
să conţină şi precizarea că ideile 
elevului trebuie să fi e exprimate oral.

Imaginează-ţi şi spune colegilor ce 
crezi că i-ar putea povesti drumului 
călătorul care vine din străini.

Concluzie – exerciţii nepotrivite pentru competenţa de exprimare orală
Majoritatea exerciţiilor propuse de autori respectă recomandările programei şcolare. Singurele 

neajunsuri  observate de noi sunt legate de cerinţele incomplete sau vagi. Cu cât instrucţiunile sunt mai clare, 
cu atât timpul necesar pregătirii activităţilor e mai scurt, iar rezultatele sunt mai bune. De asemenea, întrebări 
de tipul „ce îi poate poate povesti drumului călătorul din străini” depăşesc posibilităţile cognitive ale vârstei 
respective. În plus, elevii sunt puşi, uneori, în situaţii de comunicare foarte puţin autentice (realizarea unui 
dialog între semnele de punctuaţie, de exemplu).

4.4. Un model de exploatare a unei unităţi de învăţare 

Vom oferi, ca model de exploatare, unitatea I, care debutează cu un motto. Ideal ar fi  ca şi acesta să 
constituie subiectul unei activităţi: de pildă, după prima lectură, copiii  ar putea explica, oral, sensul acestuia.

Tot pe prima pagină a unităţii I, se întâlnesc două propuneri de lectură suplimentară. Din perspectiva 
învăţătorului, este evidentă necesitatea unor astfel de activităţi, însă, pentru copilul de 10-11 ani, s-ar putea să 
nu fi e la fel de clar. Putem apela la imaginaţia noastră pentru  a-i determina să înţeleagă de ce este utilă lectura 
săptămânală. Am putea să le cerem copiilor să-şi creeze propriile fi şe de lectură, îmbinate cu desene care să 
rezume cele citite.

La secţiunea „Vorbitor, ascultător, mesaj”, copiii au ocazia să se familiarizeze cu elementele emiterii 
unui mesaj, elemente pe care învăţătorul le poate expune pe tablă, sub forma unei scheme, pentru a uşura 
înţelegerea. Întrucât copiilor le face plăcere să citească pe roluri, este indicat ca micul dialog dintre fetiţă şi 
băiat să fi e pus în scenă de doi colegi. Deşi este o activitate de scurtă durată, aceasta va trezi atenţia celor din 
jur, ocazie cu care putem introduce primele două exerciţii de comunicare orală.

„Scrierea caligrafi că şi aşezarea textului în pagină” este o secţiune care oferă prilejul unor activităţi 
interactive. După descoperirea titlului textului, a semnelor de punctuaţie etc., copiilor li se poate propune un 
concurs de caligrafi e, ajutându-ne de exerciţiul de transcriere a ultimei strofe din imnul de stat al României. 
Calitatea transcrierii va fi  votată de colegi, prin introducerea în urnă a numelui colegului care a scris cel mai 
frumos. 

Poezia În bibliotecă, de Ana Blandiana, poate fi  citită, mai întâi, de către învăţător, cu intonaţia 
corespunzătoare, pentru ca, mai apoi, un elev să încerce să citească. Oferirea unui model de lectură are ca scop 
dezvoltarea capacităţii elevilor de a parcurge corect un text, din punctul de vedere al intonaţiei.

Povestea fără sfârşit de la pagina 12 poate genera un veritabil „cerc literar”, dacă le cerem copiilor să îşi 
imagineze o întâmplare care să pornească de la imaginea dată. La fi nal, se citeşte povestea originală. Copiii vor 
putea, în cele din urmă, să identifi ce asemănările şi deosebirile dintre fi nalul poveştii create de ei şi cel oferit 
de manual.

În cadrul lecţiei despre dialog, putem crea, împreună cu copiii, adevărate scenete, în care ei să fi e actorii 
care pun în scenă diverse situaţii de comunicare. Va fi  un exerciţiu plăcut, care îi va antrena şi îi va provoca, 
atrăgându-le atenţia asupra particularităţilor dialogului şi ale formulelor de salut şi de prezentare.

În prezentarea diferenţelor dintre textul în proză şi cel în versuri, învăţătorul poate elabora, împreună 
cu copiii, un tabel cu două coloane, în care să plaseze elementele specifi ce unui text în proză sau liric. Ei vor 
reuşi, astfel, să vizualizeze cât mai clar diferenţele şi asemănările. 

În ceea ce priveşte testul de evaluare de la fi nalul unităţii, putem opta pentru parcurgerea lui succintă, 
la fi nalul orei, sau poate fi  dat elevilor ca temă pentru acasă.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Programa pentru Limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba minorităţilor 
naţionale propune cinci obiective-cadru pentru clasa a IV-a: dezvoltarea capacităţii de receptare 
a mesajului oral, a capacităţii de exprimare orală, a celei de exprimare scrisă, a capacităţii de 
receptare a mesajului scris şi dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală.

  Cele mai efi ciente activităţi dintr-un manual sunt acelea care respectă, în primul rând, cerinţele 
programei în vigoare, dar şi cele potrivite grupei de vârstă căreia i se adresează. Exerciţiile trebuie 
să îşi atingă obiectivele, dar şi să stârnească interesul elevilor prin formă şi conţinut.

  La baza alegerii unui manual stă analiza, în detaliu, a programei şcolare, pentru a stabili 
corespondenţele dintre cele două, în privinţa obiectivelor.

  Învăţătorul trebuie să identifi ce exerciţiile neadecvate din punctul de vedere al programei, 
dar şi din cel al grupului ţintă. Acest lucru se poate realiza prin corelarea tuturor activităţilor cu 
obiectivele precizate în programă.

  Cunoscând toate caracteristicile cognitive ale elevului din clasa a IV-a (elemente punctate în 
unitatea I), orice învăţător poate crea activităţi potrivite pentru clasă, adaptate nivelului de limbă 
al elevilor, dar şi intereselor acestora.



TEST

A. Decideţi dacă enunţurile sunt adevărate sau false:

1. Programa pentru Limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba minorităţilor 
naţionale propune patru obiective-cadru pentru clasa a IV-a.
2. Un învăţător poate propune activităţi noi la clasă, pe lângă cele incluse în manual, având 
libertatea de a elimina exerciţiile pe care le consideră nepotrivite.
3. Pentru a menţine atenţia copiilor trează, învăţătorul trebuie să fi e deschis şi fl exibil, utilizând 
manualul doar ca pe un punct de pornire în demersul didactic

B. Alegeţi varianta corectă:

Obiectivele-cadru propuse de programă sunt:
a. dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral, a capacităţii de exprimare orală, a celei de 
exprimare scrisă, a capacităţii de receptare a mesajului scris şi dezvoltarea atitudinilor de empatie 
culturală şi interculturală.
b. dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral, a capacităţii de exprimare orală, a celei de 
exprimare scrisă, a capacităţii de receptare a mesajului scris.
c. dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă, a capacităţii de receptare a mesajului scris şi 
dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală.

C. Completaţi spaţiile libere:

1. Manualul ……………. propune mai degrabă activităţi şi exerciţii demne de un caiet auxiliar, 
care să vină în întâmpinarea manualului.
2. Manualul Dacia este structurat în ……………. unităţi tematice şi subunităţi stabilite pe criterii 
de comunicare orală şi scrisă.

Bibliografi e:           

Bartolf, Hedwig, 2006, Limba şi literatura română pentru minorităţi, clasa a IV-a, Bucureşti, Editura Niculescu.
Borgat, Monique, 2004, Comprendre s’exprimer – lire – ecrire, Paris, L’ Harmattan. 
Brasseur, Philippe, 2003, 1001 activités autour du livre, Paris, Casterman.
Linse, Caroline T., 2005, Practical English Language Teaching Young Learners, New York, McGrawHill. 
Programa pentru Limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba minorităţilor naţionale pentru clasa a IV-a, 2005, 
Bucureşti.
Szábo, Gábor, Rusu, Mariana, Peştean, Aurelia, Cristea, Alina, Liscan, Reghina, 2006, Limba şi literatura română pentru minorităţi, Cluj-
Napoca, Editura Dacia.



Unitatea 3
Clasa I

Clasa a II-a

Clasa a III-a

Clasa a IV-a



Unitatea 3

192



Clasa I

193

1. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru Clasa I
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Modelul de unitate didactică propus de noi pentru clasa I doreşte să acopere mai multe sfere tematice: 
de la legume şi fructe, la plante şi activităţi care se desfăşoară în natură, la fi xarea culorilor şi a elementelor 
de descriere a persoanelor. Astfel, se vor actualiza cunoştinţele legate de această temă şi se va îmbogăţi 
vocabularul elevilor cu noi elemente lexicale. Pe de altă parte, cu ajutorul activităţilor din cadrul acestei unităţi 
se vor exersa unele  structuri de construcţie a comunicării şi de argumentaţie.  

Pentru a fi  accesibile elevilor din clasa I, cerinţele exerciţiilor ar trebui să fi e cât mai clare, pentru a 
evita confuziile care pot apărea în ceea ce priveşte desfăşurarea unei anumite activităţi. Va rămâne în sarcina 
învăţătoarei/învăţătorului să le detalieze elevilor instrucţiunile şi să le adapteze, în caz de nevoie, clasei. 

Pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, vom folosi, ca pretext de conversaţie, imagini 
sugestive pentru sfera semantică aleasă, dar şi pentru subiecte adiacente acesteia. Se va pune accent, desigur, 
pe imaginaţia copiilor. 

De obicei, manualele pentru clasa I dedică unei unităţi didactice maximum cinci exerciţii, care pot fi  
parcurse în două ore didactice. În schimb, unitatea de faţă conţine un număr mult mai mare de activităţi, 
majoritatea implicând exprimarea orală, şi poate fi  parcursă în aproximativ şase ore didactice. 

    GRĂDINA MEA

1. Priviţi imaginea de mai jos şi spuneţi ce reprezintă! Încercaţi să o descrieţi, folosind 
cuvintele următoare: aceasta, sus, jos, la stânga, la dreapta, în centru, pe, lângă etc.

2. Lucraţi în perechi! 
a. După ce colegul tău a descris imaginea, încearcă să afl i mai multe informaţii despre ce 
se afl ă în desenul din manual. Întreabă-l pe colegul tău! Foloseşte-ţi cunoştinţele despre: 
culori, fructe, legume, fl ori, animale, îmbrăcăminte etc. 

b. Afl ă de la colegul tău de bancă dacă a fost într-o grădină! Apoi, roagă-l să-ţi descrie ce a văzut acolo! 
Afl ă a cui era grădina pe care a vizitat-o! Acum, schimbaţi rolurile! 

3. Să ne reamintim ce putem găsi într-o grădină. Priviţi imaginile de mai jos şi spuneţi ce 
reprezintă ele! Încercaţi să le separaţi în trei categorii (1 - legume, 2 - fructe, 3 - fl ori). Scrieţi 
cifra potrivită în fi ecare căsuţă! Succes! 
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□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

4. Exersaţi pronunţia următoarelor cuvinte: fl oare, lăcrimioară, legumă, roşie, pătrunjel, ceapă, 
măr, cireaşă, vişină!

5. Spuneţi câte litere conţine fi ecare cuvânt de mai sus!

6. Sunteţi la piaţă. Doriţi să cumpăraţi legumele şi fructele din imaginile de la exerciţiul anterior. Aveţi 
nevoie de câte două din fi ecare fel. Cum veţi cere vânzătorului?

Model: - Bună ziua! Aş dori două verze, doi morcovi etc.

        
7. Ce alte legume, fructe şi fl ori cunoaşteţi? Desenaţi, pe foi separate, câte două din fi ecare, 
iar apoi alegeţi una pentru a le-o descrie colegilor. Spuneţi:  

 ■ cum se numeşte;
 ■ dacă este legumă, fruct sau fl oare; 
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 ■ ce culoare are;
 ■ ce gust are;
 ■ de ce vă place.

8. Acum, pe o planşă mare de carton, lipiţi desenele voastre cu fructe, pe o alta, cele cu legume şi pe o a 
treia, pe cele cu fl ori. Bravo! În acest fel, ele vor fi  mereu în clasa voastră!

9. Joc! 
Un coleg de clasă va spune numele unui fruct, al unei legume sau al unei fl ori. Ascultaţi cu atenţie şi 

desenaţi ce auziţi în casetele de mai jos: 

Legume Fructe Flori

10. Unde puneţi fructele de pe planşele făcute de voi, în coşul Oanei sau în coşul lui Matei? Aşezaţi 
fructele care se numără cu o/două în coşul Mariei, iar pe cele care se numără cu un/doi sau un/două, în coşul lui 
Matei.
  Feminin                                                   sau

  Ea este Oana şi este fetiţă.

   Masculin

  El este Matei şi este băiat.

11. Aş mânca...
Fiecare elev din clasă va primi un desen cu un fruct sau cu o legumă. Imaginea va fi  pusă 
pe bancă, în faţa elevului. Învăţătorul (învăţătoarea) va începe jocul. Ea va rosti: Aş mânca... 
(de exemplu, un măr). Elevul care are imaginea cu acest fruct va trebui să răspundă astfel: De 
ce un măr şi nu o banană? Iese din joc cine greşeşte. Succes! 

12. Ghici ce e? 
Încercaţi să vă jucaţi împreună cu colegii voştri ! Unul dintre elevi va primi o imagine cu un fruct sau 

cu o legumă! Va ieşi în faţa clasei şi va încerca să le dea indicii colegilor pentru a ghici numele fructului sau 
legumei, fără a-l numi (va spune ce culoare are, ce gust are, unde creşte, când, în ce mâncare se foloseşte etc.). 
Elevul care ghiceşte, primeşte, la rândul lui, o nouă imagine. Succes! 

13. Ştiţi ce reprezintă imaginea alăturată? Este o legumă sau un fruct? Cum se 
numeşte? 
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14. Vă place să mâncaţi ridichi? Afl aţi dacă există, printre colegii voştri, copii care nu 
mănâncă această legumă. Întrebaţi-i de ce nu le place şi convingeţi-i să o încerce. Ce le 
spuneţi?

Acum ascultaţi o poveste despre o ridiche uriaşă!
15. Ascultaţi povestea şi puneţi imaginile în ordine, astfel încât să reconstruiţi povestea. 
Scrieţi în căsuţe cifra corespunzătoare (de la 1-8). 

a. b.

c. d.

e. f.

g. h.
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Ştiaţi că...?

 ■ Cel mai mare dovleac din lume a cântărit 812 kilograme şi a crescut în America? 

 ■ Cea mai mare fl oare din lume se afl ă în Mexic? Ea are o înălţime de 2 m şi face o fl oare o dată 
la 40 de ani. 

16. Hai să ne jucăm „Cald – Rece”!
Elevii din clasă vor fi  împărţiţi în două echipe, A şi B. Fiecare echipă va desemna câte cinci persoane 

care vor trebui să îndeplinească o sarcină. Ceilalţi membri ai echipei îi vor ghida! Jocul începe astfel: Echipa 
A va ascunde un fruct sau o legumă undeva, în clasă. Primul elev din echipa B va încerca să descopere unde 
este ascuns obiectul căutat. Ceilalţi colegi din echipa lui vor încerca să-l ghideze, folosind următoarele mesaje: 
foarte cald (= foarte aproape), cald (= aproape), călduţ (= destul de aproape), rece (= departe). Fiecare elev are la 
dispoziţie două minute pentru a găsi obiectul ascuns. Dacă nu reuşeşte, punctul este pierdut. Apoi, echipa A 
va căuta, iar echipa B va ascunde. Câştigă echipa care a adunat mai multe puncte. Numărul maxim de puncte 
poate fi  cinci (câte persoane au fost desemnate din fi ecare echipă să caute fructul sau leguma). 

17. Iupi a plecat la picnic în grădina bunicilor lui! Priviţi imaginile de mai jos şi încercaţi să spuneţi 
povestea. 

1. 2.

3. 4.

Ridichea uriaşă
Într-o primăvară, bunicul a plantat, în grădină, o ridiche. După un timp, el a vrut să o 
scoată ca să o mănânce cu familia lui. A mers în grădină şi a văzut că ridichea a crescut 
foarte, foarte mare. 
Într-o zi, bunicul a vrut să o smulgă din pământ. A prins-o de frunze şi a încercat să o 

scoată, însă ridichea nu a vrut deloc să iasă. 
Văzând acest lucru, bunicul a chemat-o şi pe bunică. Ea s-a prins de talia moşului şi, împreună, au încercat 
să scoată ridichea, dar nu au reuşit. Atunci, bunica s-a gândit să o cheme şi pe nepoată. După ce a venit şi 
nepoţica, au încercat toţi trei să scoată ridichea, dar tot fără rezultat. 
Ce s-a gândit nepoata? - Să chem şi căţelul! Poate el ne va ajuta... A venit şi căţelul şi au încercat toţi patru să 
tragă de ridiche, dar ridichea n-a ieşit din pământ. 
Pisica, văzând cât se chinuie cei patru, a venit şi ea să îi ajute. S-a agăţat de coada căţelului, căţeluşul de 
hainele nepoţicii, nepoţica de mijlocul babei, baba de moşneag şi au tras, au tras, au tras, dar tot n-au reuşit 
să scoată ridichea din pământ. 
- Mai aduc şi eu un prieten în ajutor! a zis pisica şi l-a chemat pe şoarece.
S-a prins şoarecele de coada pisicii, pisica de căţeluş, căţeluşul de nepoţică, nepoţica de bunică, bunica de 
moş, moşul de ridiche şi-au tras, şi-au tras şi, în sfârşit, împreună au reuşit să scoată ridichea din pământ! 
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5. 6.

18. Voi aţi fost la picnic? Unde? V-a plăcut? Ce aţi pus în coşul pentru picnic?  

19. Grădina visurilor mele! Desenaţi în chenarul de mai jos grădina pe care aţi vrea să o aveţi. 
La fi nal, descrieţi-le colegilor desenul vostru!  

20. Joc de comunicare! 
Elevii sunt împărţiţi în câteva grupuri. Din fi ecare grup se alege o persoană care să iasă la tablă. Fiecare 

grup primeşte un desen cu o grădină. Elevii rămaşi la locurile lor vor încerca să explice colegului lor, afl at 
la tablă, ce văd în desenele lor, iar acesta va desena pe tablă, urmând indicaţiile colegilor. Câştigă echipa 
care obţine desenul cel mai aproape de desenul original. Atenţie! Se vorbeşte doar în limba română! Cine nu 
respectă regula, pierde jocul!
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21. Ghici ce e ..? 
Fiecare elev primeşte câte un set de cartonaşe cu legume, fructe şi fl ori. Învăţătoarea va 
spune câteva ghicitori, iar elevii vor încerca să ghicească răspunsul. Cine ştie răspunsul 
ţine sus cartonaşul cu fructul, leguma sau fl oarea potrivit(ă). Apoi va spune şi denumirea 
acestuia. 

Atenţie! Sunt mult mai multe imagini decât ghicitori. La fi nal, elevii vor trebui să spună ce imagini nu au 
ridicat şi ce reprezintă ele. 

Ghicitori: 

În grădina lui Pandele,
E un pom plin cu mărgele,
La culoare-s roşii toate,
Cu codiţe-mperecheate.(cireşele)

Soarele când îl zăreşte,
Pe dată se înroşeşte.
O culegem vara toată,
Tare-i bună în salată!(roşia)

Primăvara când se-arată,
Prin grădini apar, deodată,
Ciorchini albi şi albăstrii
Din steluţe, mii şi mii.(liliacul)

Nas la omul de zăpadă,
Iepurele vrea să-l roadă.(morcovul)

De-i desfaci cămăşile,
O să-ţi curgă lacrimile.(ceapa)

Frunze n-are,
Nu-i nici fl oare.
În păduri şi pe ogor,
Prin grădini şi-n deal, la vie,
Stă mereu într-un picior.(ciuperca)

Buni sunt copţi, fi erţi şi prăjiţi
Şi-s aproape nelipsiţi,
Când dorim o garnitură,
Lângă o friptură.(cartofi i)

Nouă fraţi într-un cojoc,
De-i mănânci, gura-ţi ia foc.(usturoiul)

Clopoţel mititel,
Scoate capul din zăpadă,
Primăvara să o vadă.(ghiocelul)

Verde, roşu! Cine eşti?
Lung, subţire, gras ori dulce
Iute,
Poţi să mi-l ghiceşti?(ardeiul)
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22. Concurs! Folosiţi cartonaşele primite la exerciţiul anterior. Aveţi cinci minute la dispoziţie pentru a 
găsi cât mai multe denumiri de fructe, legume şi fl ori care conţin litera e. Câştigă elevul care are cele mai multe 
denumiri corecte.

23. Şi acum ... să învăţăm o poezie împreună!

Mie-mi plac legumele,
Le ştiu toate numele.
Ce-mi dau ele e o avere:
Vitamine şi putere!

Castraveţi, roşii, ardei,
Ceapă verde, dacă vrei,
Ridichi, morcovi şi spanac
Varză, cartofi , toate-mi plac! 

 
... dar şi două cântecele, unul despre fructe, altul despre legume!
 

Căpşunica-i supărată,
Că i-a mai ieşit o pată.
Şi, pentru că i-e ruşine,
Ea s-a înroşit mai bine.

O cireaşă dolofană
Smiorcăie lâng-o banană,
Că un graur fără haz
A pişcat-o de obraz.

Şi banana-i cătrănită,
Fiindcă are hepatită.
Aşa crede şi-i mirată,
Că s-a-ngălbenit deodată.

Portocala serioasă
Şi-ar dori să stea retrasă.

Dar, cum şade la grămadă,
Se şi vede oranjadă.

Para stă în coşuleţ
Şi-are chipul nătăfl eţ.
Nimeni nu o bagă-n seamă,
Fiindcă are multă zeamă.

Mărul s-a-nroşit şi el
Şi se crede voinicel.
Stă deasupra tuturor,
Ca un rege-al fructelor.

Eu, cum sunt copil cuminte,
Ca să fi e mulţumite,
Să se simtă respectate,
Le-am păpat, încet, pe toate. 

(http://www.didactic.ro/materiale-didactice/fructele-3 ) 

S-a dus gospodina să ia zarzavat
Şi vine acasă cu coşul încărcat:
Cu morcovi, cu varză, cartofi ,
pătrunjel, cu sfeclă, cu ceapă, 
Că toate-s la fel.

Şi toate încep să se certe pe masă: 
Ba eu sunt mai dulce, ba eu, mai frumoasă.
Cu morcovi, cu varză, cartofi ,
pătrunjel, cu sfeclă, cu ceapă, 
Că toate-s la fel.

Le ia gospodina, pe rând, să le spele
Pe urmă le taie bucăţi-bucăţele:

Cu morcovi, cu varză, cartofi ,
pătrunjel, cu sfeclă, cu ceapă, 
Că toate-s la fel.

Pe sobă, în clocot, capacul tresaltă
Şi fi erb sărăcuţele, fi erb laolaltă,
Cu morcovi, cu varză, cartofi ,
pătrunjel, cu sfeclă, cu ceapă, 
Că toate-s la fel.
Pe urmă fi erb toate,
Ce vreţi să mai spună?
Că supa e gata
Şi-i straşnic de bună.

http://www.trilulilu.ro/Epaminonda/eb5f6a0c5c214c
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2. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru Clasa a II-a
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Ţinând cont de vârsta şi de interesele elevilor de clasa a II-a, propunem ca această unitate să abordeze, 
la nivel tematic, subiectul timp liber, căruia îi corespund sub-teme, precum: jocuri, poveşti/basme, activităţi de 
relaxare specifi ce fi ecărui anotimp, animale preferate, desene animate etc. Vom propune o serie de exerciţii şi 
activităţi care să contribuie la dezvoltarea celor patru capacităţi prevăzute în programa de limba şi literatura 
română pentru minorităţi (receptarea mesajului scris şi oral, respectiv, producerea mesajului scris şi oral). 
Fiecare dintre aceste capacităţi poate fi  identifi cată după un simbol specifi c: 

 ■ receptarea mesajului scris: 

 ■ receptarea mesajului oral: 

 ■ producerea unui mesaj scris: 

 ■ producerea unui mesaj oral: 

TIMPUL MEU LIBER

1. a. Potriviţi cuvintele cu imaginile de mai jos:

□ □

□ □
a. a merge cu bicicleta
b. a se juca pe calculator
c.  a se juca într-un parc de distracţii
d. a citi

b. Lucraţi în perechi! Spuneţi care dintre aceste activităţi sunt preferatele voastre! Care vă 
plac mai puţin? Ce alte activităţi preferaţi?
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2. a. Citiţi textul şi spuneţi care imagini nu se potrivesc!

Andrei şi Mihai sunt prieteni foarte buni. Este luni şi ei se întorc de la şcoală. Andrei îl 
întreabă pe Mihai ce a făcut în weekend.
- Am fost în vizită la un verişor. A venit şi sora mea, Ana. Acolo eu am jucat fotbal şi m-am 

jucat cu căţelul. Pe căţel îl cheamă Pufi . Ana s-a plimbat prin pădure. Dar tu ce ai făcut?
- Eu am stat acasă, a răspuns Andrei. M-am jucat pe calculator aproape toată ziua. Spre seară, am ieşit să mă 
dau cu bicicleta mea nouă. Nu vii să o vezi?
- Ba da.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

b. Descrieţi imaginile care nu se potrivesc! Ce fac persoanele? Unde se afl ă ele?

c. Citiţi textul şi spuneţi care propoziţii sunt adevărate şi care sunt false!

1. Mihai este prieten cu Andrei.

2. Ei au plecat la şcoală.

3. Mihai şi-a vizitat verişorul.

4. Andrei s-a jucat cu Pufi .

5. Dimineaţă, Andrei s-a jucat pe calculator.

6. Mihai are o bicicletă nouă.   

d. Lucraţi în perechi! Transformaţi propoziţiile false în propoziţii adevărate! 

e. Lucraţi în perechi! Căutaţi, în text, toate cuvintele formate din două silabe! Câştigă 
perechea care găseşte toate aceste cuvinte şi reuşeşte să le despartă corect în silabe! 

3. Lucraţi în perechi! Spuneţi ce faceţi, de obicei, sâmbăta şi duminica! La fi nal, povestiţi celorlalţi elevi 
ce face colegul vostru la sfârşit de săptămână. 
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4. Jocul „Baba oarba”
Un  elev este legat la ochi. Învăţătorul pune un obiect într-o anumită parte a clasei, iar elevul legat la ochi 

trebuie să îl găsească, urmând instrucţiunile colegilor şi fără să atingă alte obiecte de mobilier. Dacă atinge de 
trei ori alte obiecte, este descalifi cat. Când găseşte obiectul, poate să-l păstreze. 

5. Găsiţi în tabel cuvintele: prieten, vizită, fotbal, căţel, desene animate, calculator, bicicletă! Câştigă primul 
elev care găseşte toate cuvintele!

P S V O D I N V D L X
S O L R E C M U P A P
B C M O S R X L A K I
I A E B E M P C A U N
R L T R N O R L B C C
I C A D E V I Z I T Ă
P U N U A H E R C E Ţ
M L R Z N E T C I P E
U A Ă D I I E L C A L
C T M I M E N R L N A
F O T B A L R Ă E A R
C R I L T I O T T C Ă
S V C N E P E C Ă F I

6. Alegeţi perechea potrivită pentru cuvintele:
a. mamă    1. unchi
b. bunică    2. verişor
c. nepoată   3. tată
d. mătuşă    4. nepot 
e. soră    5. bunic
f. verişoară   6. frate

7. Găsiţi cuvântul care nu se potriveşte:
1. a. fotbal b. vapor c. volei  d. baschet
2. a. soră  b. mamă c. profesor d. bunică
3. a. pahar b. pisică c. cal  d. căţel            
4. a. bicicletă b. maşină c. avion  d. casă

8. Ascultaţi cuvintele! Scrieţi-le în tabel pe cele care conţin litera o şi grupul oa!
soare, verişor, fotbal, roată, joc, rochie, aproape, acolo, şcoală 

o oa

9. a. Ana s-a uitat la desene animate cu Cenuşăreasa. Citiţi propoziţiile şi găsiţi imaginile 
potrivite!

a. Cenuşăreasa a rămas singură, curăţând podeaua.
b. Cenuşăreasa a vrut să meargă la bal. Ea avea o rochie frumoasă.
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c. Surorile Cenuşăresei i-au luat rochia. Ea nu mai putea merge la bal.
d. Zâna cea Bună a ajutat-o pe Cenuşăreasa să meargă la bal.
e. Prinţul a dansat cu Cenuşăreasa. 
f. Cenuşăreasa a plecat de la bal. Pe drum, ea şi-a pierdut pantoful.
g. Cenuşăreasa a probat pantoful. S-a potrivit!
h. Cenuşăreasa şi prinţul s-au căsătorit. Ei au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi!

□ □

□ □

□ □

□ □

b. Puneţi propoziţiile în ordinea corectă pentru a afl a povestea Cenuşăresei! Lucraţi în grupuri de câte 
trei!

1.        2.        3.         4.        5.        6.        7.        8. 
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10. Lucraţi în perechi! Ce desen animat/poveste preferaţi? Încercaţi să îl/o povestiţi 
colegului/colegei!

11. Creaţi o poveste! Învăţătorul scrie pe tablă titlul unei poveşti şi apoi „A fost odată…”. 
Fiecare elev trebuie să treacă pe la tablă şi să mai adauge câte două cuvinte la ce s-a scris, 
pentru a obţine propoziţii. La sfârşit, veţi avea o poveste.

12. Găsiţi silabele pierdute!
  

 - e – ten   şcoa -     - zi - tă   

cal – cu -  - tor   - bal   că - 

ro -  - e    - tof   Ce – nu -  - rea - sa

13. Jocul „Cercul cuvintelor”
Elevii sunt aşezaţi în cerc. Învăţătorul spune un cuvânt, iar elevul care urmează trebuie să spună alt 

cuvânt care să înceapă cu ultima literă a cuvântului spus de profesor. Niciun cuvânt nu trebuie să se repete!

14. Rescrieţi propoziţiile, folosind semnele de punctuaţie!
Cum este afară    ..............................................
Vremea este atât de frumoasă  ..............................................
Mihai crezi că mâine va ploua  ..............................................
Andrei a spus că ieri a fost cald  ..............................................  

15. Ascultaţi şi alegeţi! 
Ascultaţi descrierea şi alegeţi imaginea potrivită dintr un set de poze asemănătoare!

a. b.

c. d.
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16. Spuneţi un/o,  mai mulţi/mai multe!
Model: un căţel – mai mulţi căţei

.......... motan – 

.......... prieten – 

.......... şcoală – 

.......... vizită – 

.......... bicicletă – 

.......... calculator – 

17. Legaţi după model!

eu  se joacă
tu  vizităm
el  mă plimb
noi  dansează
ele  mănânci

18. Rebus! 
Completaţi rebusul pe baza imaginilor!       

        

19. Ascultaţi prima parte a textului şi alegeţi varianta corectă!
Simona preferă 
a. iarna.
b. vara.
c. primăvara. 

În excursii, ea merge cu
a. bunicii.
b. colegii.
c. părinţii.

Simona a vizitat
a. o grădină zoologică.
b. un muzeu.
c. un parc de distracţii.

Ea a vrut să călătorească cu
a. vaporul.
b. trenul.
c. avionul. 
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20. Exerciţiu în perechi! Spuneţi care este anotimpul vostru preferat. De ce? Ce activităţi 
puteţi face atunci?

21. Ascultaţi şi ghiciţi anotimpul! Scrieţi numele anotimpului sub fi ecare imagine!

.................................................. ..................................................

.................................................. ..................................................

22. Scrieţi corect!

Varaoameniimerglamareşilamunte.
Elaînvăţatsăschiezeşisăpatineze.
Toamnaculegemmultefructeşilegume.
Mihaijoacăbaschetîncurte.

23. a. Scrieţi sub fi ecare imagine cuvântul care se potriveşte!
vulpe, pasăre, girafă, pisică, elefant, crocodil, urs, câine, iepure, cangur

1. .................................................. 2. ..................................................
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3. .................................................. 4. ..................................................

5. .................................................. 6. ..................................................

7. .................................................. 8. ..................................................

9. .................................................. 10. ..................................................
 

b. Pronunţaţi corect cuvintele de mai sus!

24. Ascultaţi şi identifi caţi!
Învăţătorul descrie imaginile prezentate mai sus (într-o ordine aleatorie), iar elevii găsesc 
poza potrivită.  



Unitatea 3

212

25. Lucraţi în perechi! Spuneţi care sunt animalele voastre preferate! Aveţi un animal de 
casă? Cum arată? Cum îl cheamă? Ce alt animal aţi vrea să aveţi?  

26. Ascultaţi partea a doua a textului şi completaţi spaţiile libere!

Simona a văzut ……………. la grădina zoologică.
Acolo erau urşi, vulpi, …………., crocodili,……………. .
Simonei i-a plăcut foarte mult un puiuţ de ………….. . 
Acasă, ea are un ………… . 
Bubu este ……………… .  

27. Jocul „Mim” 
Se formează două echipe. Un elev dintr-o echipă trebuie să imite un animal pe care îl stabileşte echipa 

adversă, iar colegii lui încearcă să ghicească. Va câştiga echipa care ghiceşte cel mai repede cuvintele!

28. Lucraţi în grupuri de câte trei! Puneţi literele în ordine şi găsiţi cuvintele! 

n t i a p o m → anotimp
x e r i s c u e → e...
v i a n o → a...
ă l c t o ă i r → c... 
n i m a l a e → a...
r i f g a ă → g...
l e f a e t n → e...
o r c o c i l d → c... 
i s p i ă c → p...    

29. Scrieţi doi/două şi un/o!

Model: doi motani – un motan
................ urşi – 
................ vulpi – 
................ crocodili – 
................ elefanţi – 
................ girafe –

30. a. Lucraţi în perechi! Învăţătorul face pe tablă un tabel cu patru coloane şi patru linii, iar elevii îi 
sugerează ce să scrie în tabel:

Model:

Nume Acţiune Obiect Loc
Maria se joacă fl ori acasă
Paul se plimbă cu jucăriile la şcoală
Ema desenează cu bicicleta în parc

b. Apoi, învăţătorul scrie numere într-o ordine aleatorie în dreptul cuvintelor din tabel:

Nume Acţiune Obiect Loc
Maria 3 se joacă 1 fl ori 3 acasă 3
Paul 2 se plimbă 2 cu jucăriile 1 la şcoală 1
Ema 1 desenează 3 cu bicicleta 2 în parc 2
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Elevii trebuie să scrie propoziţiile formate din cuvintele care au acelaşi număr:
1. Maria desenează fl ori acasă. (toate au cifra 3)
2. Paul se plimbă cu bicicleta în parc. (cifra 2)
3. Ema se joacă cu jucăriile la şcoală. (cifra 1);

c. La sfârşit, fi ecare elev scrie cuvinte în tabelul partenerului. Fiecare pereche trebuie să scrie patru 
propoziţii. Propoziţiile obţinute trebuie corectate pentru a avea sens.

31. Puneţi el, ei, ea, ele în locul potrivit!
Ana – 
Andrei – 
Mihai, Andrei – 
Ana, Andrei, Mihai – 
Simona, Ana – 
 
32. Alcătuiţi propoziţii corecte!

grădina
 

sunt
 

La
 

animale
 

zoologică

........................................................................................................

pisicile
 

plac
 

îi
 

Simonei
 

........................................................................................................

jucăuş
 

este
 

motan
 

un
 

Bubu

........................................................................................................

33. Ascultaţi instrucţiunile şi desenaţi!
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34. Temă pentru acasă. Scrieţi o scurtă compunere despre cum v-aţi petrecut vacanţa de 
vară (7 - 10 rânduri):

........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Textul pentru exerciţiul audio 15:
În această imagine este iarnă. Pământul este acoperit cu multă zăpadă. Soarele străluceşte. Se poate vedea faţa 

omului de zăpadă. (imaginea d.)
În imagine este anotimpul primăvara. Iarba şi bradul nu sunt foarte verzi. După gardul din spatele bradului, iarba 

e uscată. (imaginea b.)
Anotimpul din imagine este vara. Cerul este senin. Bradul are culoarea verde deschis. Copacul din partea stângă 

are multe frunze verzi. (imaginea c.)
Pământul este acoperit de zăpadă. Omul de zăpadă are o căciulă roşie şi mănuşi galbene. Se vede doar spatele lui. 

(imaginea a.) 

Textul pentru exerciţiul audio 19:
Anotimpul preferat al Simonei este vara. Vara, ea merge în excursii cu părinţii. Anul trecut, a vizitat o grădină 

zoologică din altă ţară. Simona a călătorit cu avionul. A vrut să meargă cu trenul, pentru că îi este frică de avioane, dar 
părinţii ei au spus că e prea departe.

Textul pentru exerciţiul audio 21:
a. Afară a nins. Mergem să ne dăm cu sania.
b. Vara a trecut. Frunzele copacilor sunt galbene şi roşii. 
c. Au înfl orit copacii. Am cules ghiocei şi brînduşe.
d. Este foarte cald. Mergem la plajă. 

Textul pentru exerciţiul audio 24:
Este mare şi are blană maro. Trăieşte în pădure. Mănâncă miere şi mure. (ursul)
Are blană roşcată. Fură găini. (vulpea)
Are culoarea albă. Este un animal de casă şi prinde şoareci. (pisica)
Trăieşte în zone unde este foarte cald. Are picioarele subţiri şi gâtul foarte lung. (girafa)
Este cel mai bun prieten al omului. Roade oase şi latră. (câinele)
Seamănă cu o pisică, dar este mai mare. Are multă blană în zona capului. Este regele animalelor. (leul)
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Este foarte mare şi blând. Are culoarea gri. Urechile lui sunt mari şi are trompă. (elefantul)
Este mare şi trăieşte în apă. Are picioare scurte şi o coadă lungă. Nu are blană. (crocodilul) 

Textul pentru exerciţiul audio 26:
La grădina zoologică, Simona a văzut multe animale: urşi, vulpi, girafe, crocodili, elefanţi. Cel mai mult i-a plăcut 

un pui de leu. Totuşi, animalul ei preferat este pisica. Ea are acasă un motan pe care îl cheamă Bubu şi care e foarte jucăuş. 

Textul pentru exerciţiul audio 33:
Soarele este pe cer. Doi copii se joacă cu mingea pe iarbă. O fetiţă sare coarda. În spatele lor, se afl ă o pădure.
Este iarnă. Zăpada a acoperit copacul de lângă casă. În curte, se afl ă un om de zăpadă cu căciulă roşie. Pe stradă, 

un copil se dă cu sania. 
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3. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru Clasa a III-a
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Legendă

Simbolul Semnifi caţia

Activităţi ce vizează dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj scris

Activităţi ce vizează dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Activităţi ce vizează dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj oral

Activităţi ce vizează dezvoltarea capacităţii de exprimare orală (monolog, 
discurs oral)

Activităţi ce vizează dezvoltarea capacităţii de exprimare orală (interacţiune, 
participare la dialog)

            ANOTIMPURILE

1. Potriviţi cuvintele următoare cu imaginile de mai jos:

1. primăvară   3. ghiocei   5. pasăre  

2. fl uturaşi   4. soare    6. câmp înverzit  

a. b. c.

d. e. f.
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2. Citiţi poezia4 de mai jos şi completaţi spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc:

A sosit primăvara

Primăvara a sosit,
Fluturaşii umblă-n zbor,
Ghioceii-au înfl orit,
Câmpul, iată-l înverzit.

Bate vântu-ncetişor,
Fluturaşii umblă-n zbor,

Primăvara este aproape,
Iarna a plecat departe.

Soarele-ncălzeşte câmpul,
Păsările zboară-n stol,
Izvoarele curg la vale,
Ploile sunt tot mai rare.

A venit ............................ . Fluturii ........................ . Ghioceii au înfl orit şi ......................... a înverzit. Vântul 
.................... încetişor. .......................... a plecat departe. ......................... încălzeşte câmpul, păsările ........................, 
izvoarele .................. la vale şi ploile sunt ...................... . 

3. Discutaţi cu colegul/colega de bancă despre anotimpul preferat. Afl aţi:

 ■ care este anotimpul lui/ei preferat;
 ■ de ce preferă acel anotimp;
 ■ ce activităţi poate face în anotimpul acesta (sporturi, vacanţe la mare sau la munte, în ţară sau în 

străinătate, cu familia/prietenii/colegii/bunicii etc.).

4. Lucrând în perechi, identifi caţi din textul citit substantivele şi verbele şi, apoi, scrieţi-le în coloana 
potrivită:

           Substantive               Verbe
   ..................................   ..................................
   ..................................   ..................................
   ..................................   ..................................
   ..................................   ..................................
   ..................................   ..................................
   ..................................   ..................................

Substantivul – denumeşte fi inţe, lucruri, fenomene.
Verbul – exprimă acţiunea, existenţa şi starea.

5. Priviţi imaginile de mai jos şi spuneţi ce fac personajele. Identifi caţi anotimpul din fi ecare 
ilustraţie!

a. b.

4 http://www.copilul.ro/poezie_asositprimavara_2046.html
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6. Ascultaţi următoarele ghicitori şi găsiţi răspunsul corect pentru fi ecare:

Cine vine cu steluţe
Albe-n frunte
Dinspre munte?
..........................

Ziua se măreşte,
Zăpada se topeşte,
Grădina a-nverzit,
Ce anotimp a sosit? 
..........................

Frunza-ngălbeneşte,
Vremea se răceşte,
Vacanţa s-a sfârşit,
Cine a venit?
..........................

Surori patru sunt pe lume
Care n-au acelaşi nume:
Una trece prin ninsori,
Alta calcă printre fl ori,
Una seceră secară,
Alta-acasă rodul cară.
..........................

Spicele înalte şi bogate
Pe câmpii stau înălţate,
Iar, la munte şi la mare,
Merg copii să stea la soare.
Cred că-i uşor de ghicit
Ce anotimp a sosit?
..........................

7. Împărţiţi-vă în două grupuri. Fiecare grup va realiza un afi ş cu tema Anotimpurile. Pe afi ş, 
trebuie scrise: cuvinte şi idei legate de fi ecare anotimp. La alegere, acestea vor fi  însoţite şi 
de desene.

8. Potriviţi cuvintele următoare cu imaginile de mai jos:

1. vară    3. câmp cu fl ori   5. copii la joacă 

2. sat    4. prieteni   6. distracţie  

a. b. c.

d. e. f.
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9. Citiţi textul de mai jos, identifi caţi părţile acestuia (introducere, cuprins, încheiere) şi 
alegeţi variantele corecte. Atenţie! Mai multe variante sunt posibile!

În sfârşit, a venit vara! Afară este cald, şcoala s-a terminat şi a început vacanţa cea mare.
Acum, Maria poate pleca la bunica ei, la ţară. E aşa de frumos satul bunicii! Aerul este curat, soarele străluceşte, 

câmpul este plin cu fl ori de toate culorile. Maria are mulţi prieteni acolo. Se joacă împreună până seara, râd, glumesc şi 
se distrează bine.

Ce vacanţă minunată va fi !

1. Este    a. vară şi Maria este la şcoală.
     b. toamnă.
     c. vară şi Maria este în vacanţă.

2. Maria pleacă   a. la ţară, la bunica ei.
     b. la mare şi la munte.
     c. în străinătate.

3. Satul bunicii este  a. departe de oraşul Mariei.
     b. foarte frumos.
     c. mare şi cu mulţi locuitori.

4.  În sat,    a. aerul este curat.
     b. soarele străluceşte puternic.
     c. sunt foarte multe fl ori pe câmp.

5. Maria are acolo   a. prieteni.
     b. verişori.
     c. o bunică.

6. Alături de prieteni, Maria  a. merge la picnic.
     b. învaţă şi citeşte.
     c. se distrează foarte bine.
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4. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru Clasa a IV-a
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ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR

Dragi elevi, 
Acum, vom învăţa împreună:

 ■ lucruri interesante despre lumea animalelor;
 ■ cum să transformăm lectura într-un joc;
 ■ ce ne dezvăluie textul;
 ■ ce este poezia;
 ■ ce este proza;
 ■ genul substantivelor.

1. Citiţi episodul I din Fram, Ursul Polar!
Un elev va începe să citească textul şi se va opri brusc, pasând lectura unui coleg ales de el, 
pe neaşteptate. Activitatea continuă, până când fi ecare coleg a citit cel puţin un fragment. 

 
Episodul I
Pentru ultima dată în acel oraş, Miss Ellian se prezenta 

în arena circului Struţki, cu cei 12 tigri de Bengal şi, apoi, Fram, 
Ursul Polar. Pentru spectatori, totul este o distracţie, care îi ţine 
cu sufl etul la gură. Pentru tigri, e altfel. Ei se gândesc la pădurile 
din care au fost luaţi. Nu le place să execute comenzile dresoarei... Dar nu 
au încotro. Tigrul care trebuie să deschidă botul, pentru ca miss Ellian, 
dresoarea, să-şi pună capul în gura lui, se numea Rajah. El visează o pădure 
în care dresoarea să fi e o simplă pradă. Dar nu se întâmplă nimic îngrozitor, 
tigrul nu o muşcă pe dresoare, iar spectatorii aplaudă... 

Pe lângă celelalte numere din spectacolul de circ, trebuia să fi e şi 
rolul lui Fram, Ursul Polar. El nu avea nevoie de îmblânzitor! Intra în două 
labe, saluta, mergea pe bicicletă şi câte altele. Singur! El era cel mai iubit. El 
nu producea spaimă, precum tigrii, de exemplu, sau precum echilibriştii, 
ci destindere, amuzament şi uimire. Un urs uriaş, dar atât de blând! El se mulţumea cu aplauzele. Şi iată că, 
tocmai în seara de adio, Fram nu mai apărea! Spectatorii erau foarte-foarte nemulţumiţi şi strigau întruna: 
„Vrem Fram!”, iar cei mici: „Vlem Flam!”. Până la urmă, Fram veni pe scenă, stând gânditor, fără să mai 
execute nimic.

Un bunic din sală îi explică nepoatei ce se întâmpla cu Fram: „L-a ajuns ceasul când nu mai e bun de 
nimic. Aşa se întâmplă cu toţi urşii albi...”. Fram şi-a luat rămas bun, apoi, în patru labe, ca un animal oarecare, 
a plecat spre cuşca sa. Circul a plecat în altă ţară, dar Fram nu mai făcea parte din reprezentaţie. Directorul 
a stabilit un preţ mare pentru vizitarea menajeriei. Acolo stăteau, închise în cuşti, tot felul de animale, prinse 
din păduri sălbatice de vânători vestiţi. În cuşti erau animalele nedomesticite, bune doar să fi e văzute şi atât. 

a. Găsiţi, în text, sinonime pentru cuvintele şi expresiile de mai jos:
1. relaxare = …………………..
2. dresor = …………………..
3. spectacol = …………………..
4. a nu avea de ales = ………………
5. acrobaţi =  …………………..

b. Răspundeţi la întrebările de mai jos:
1. Ce animale sunt amintite în textul alăturat?
...........................................................................
2. Ce făcea Fram, de obicei, în timpul spectacolului de circ?
...........................................................................
3. Ce s-a întâmplat cu Fram în seara aceea? Ce a făcut pe scenă?
...........................................................................
4. Ce a făcut directorul circului cu Fram?
...........................................................................

Fram, Ursul Polar, după Cezar Petrescu 
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2. Citiţi poezia Motanul pedepsit, de Elena Farago!

Rândunica e plecată
După hrană pentru pui,
Cuibu-i singurel sub streşini
Şi prin curte nimeni nu-i.

Râde sub mustăţi motanul: 
- Ce noroc!… Păcat să-l scap!… 
Iute, sus!… Dar, poc, o piatră
Îl loveşte drept în cap.

Trist se tânguie motanul:
- Miau şi vai de capul meu!
Petrişor îl ia în braţe:                               
- Iartă-mă, te rog, căci eu

Te-am lovit şi rău îmi pare,
Dar, de bieţii puişori,
Ţie cum nu ţi-a fost milă,
Când săriseşi să-i omori? 

Cine a scris poezia?
Elena Farago s-a născut pe 9 martie 1878, 

la Bârlad, şi a decedat pe 4 ianuarie 1954, la 
Craiova. A scris poezie şi proză pentru copii.

Punguţa cu cuvinte noi:
a se tângui - a vorbi plângându-se

a. Răspundeţi la întrebările de mai jos! 
1. Unde se afl a rândunica?
……………………………………………………………………………….
2. Unde este motanul?
……………………………………………………………………………….
3. Ce a păţit motanul când a vrut să fure puii rândunicii?
……………………………………………………………………………….
4. Cine l-a lovit, din greşeală, pe motan?
……………………………………………………………………………….
5. Ce învăţătură poate trage motanul în urma întâmplării?
……………………………………………………………………………….

b. Continuaţi următoarea poveste:
Într-o zi, văzând că nimeni nu era acasă, Tano se hotărî să aibă parte de o masă copioasă. Se urcă în 

podul casei şi începu să... ………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..............................................……
…………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......…………………... .

c. Căutaţi sinonime pentru cuvintele: hrană, motan, iute. Formaţi propoziţii cu sinonimele descoperite.
1. ................................................ ...........................................................................................
2. ................................................ ...........................................................................................
3. ................................................ ...........................................................................................

3. Citiţi episodul al II-lea din Fram, Ursul Polar, de Cezar Petrescu!

Episodul al II-lea
Când visează, Fram e pui de urs mic, luat de eschimoşi şi vândut pentru circ. Încet, încet, îşi aminteşte de 

peştera unde s-a născut şi de ursoaică, de mama lui, care a fost împuşcată, iar Fram, dus în satul eschimoşilor. 
De acolo, ursul s-a trezit pe o corabie, unde a învăţat că oamenii puteau fi  şi buni. Puteau să-l mângâie şi 
să-i dea lapte. Marinarul Lars l-a îngrijit şi l-a tratat cu prietenie. El l-a botezat pe puiul de urs „Fram”, după 
numele corabiei renumite cu care Lars străbătuse ţinuturile polare... De atunci, „Fram” i-a rămas numele (în 
limba norvegiană înseamnă „înainte”). El a fost vândut pentru zece sticle de rom şi, curând, a ajuns la circul 
Struţki. 

Completaţi propoziţiile de mai jos:
1. Fram a fost luat de eschimoşi şi cumpărat de un ...........................
2. Fram a fost îngrijit de ......................................
3. Numele Fram înseamnă .............................., în limba norvegiană.
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4. Tot Fram se numea şi ............................... cu care a călătorit Lars prin ţinuturile polare.
5. Circul la care a ajuns Fram se numea .................................. .

Eschimoşii sunt locuitorii zonelor polare, trăind din nordul continentului american, 
până în nord-estul Rusiei, în îngheţata şi îndepărtata Siberie. Numele n-a fost inventat de ei, 

ci de populaţiile indiene din estul Canadei, care i-au numit pe vecinii lor eschimoşi, adică 
„mâncătorii de carne crudă”. Această poreclă a fost adoptată şi de exploratorii americani şi 
europeni, însă numele folosit des de eschimoşi pentru ei înşişi este inuiţi, care, în limba lor, 

înseamnă „oamenii cei adevăraţi”. Iar, dacă ne gândim la temperaturile cu mult sub zero grade 
în care trăiesc, la casele lor din zăpadă şi gheaţă, numite igluuri, putem spune despre aceşti  

locuitori îmbrăcaţi în blănuri de animale că sunt oameni adevăraţi. 
(http://www.lumea-copiilor.ro/enciclopedie/eschimosii/eschimosii.php)

4. Priviţi imaginile de mai jos şi găsiţi, în text, cuvintele care le denumesc:

5. Să învăţăm împreună!
Ce este POEZIA?
POEZIA...

 ■ este scrisă în versuri;
 ■ are rimă;
 ■ transmite emoţii;
 ■ poate fi  cântată.

                                        

Ce este PROZA?
PROZA...

 ■ nu are rimă;
 ■ nu are versuri;
 ■ povesteşte  întâmplări, fapte;
 ■ are o introducere, un cuprins şi o 

încheiere.

a. Compuneţi o poezie cu următoarele cuvinte: zori/fl ori, rouă /plouă, 
fl oarea-soarelui/câmpului, curcubeu! Citiţi poeziile şi decideţi care este cea mai 
frumoasă! Elevul care va fi  desemnat câştigător va fi  numit „poetul zilei”. 

b. Realizaţi o compunere cu titlul „O dimineaţă pe malul râului”! 
Autorul celei mai frumoase compuneri va fi  numit „prozatorul zilei”.

c. Completaţi versurile de mai jos, cu ajutorul imaginilor, pentru a 
obţine o poezie!

„Ieri, când am ieşit afară,
Am văzut ceva sub ....................... 
Semăna c-un ...............................
Cafeniu şi mititel.
Stătea tremurând de frică
Să nu-l vadă vreo.................................. 
Şi-i era o foame, frate,
Că rodea, cam trist, o ..........................!”
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6. Substantivul – să îl cunoaştem mai bine! 

Ştim deja că
 ■ substantivul este partea de vorbire care denumeşte fi inţe, obiecte, substanţe, 

locuri, evenimente şi o serie de noţiuni abstracte.

Ne amintim că
 ■ substantivul din limba română are trei genuri: masculin, feminin şi neutru. 
 ■ substantivele care, prin numărare, primesc la numărul singular cuvântul un şi, la numărul plural, 

cuvântul doi, sunt de genul masculin. 

      un câine  doi câini
                                                                  

 ■ substantivele care, prin numărare, primesc la numărul singular cuvântul o şi, la numărul plural, 
cuvântul două, sunt de genul feminin. 

      o girafă  două girafe

 ■ substantivele care, prin numărare, primesc la numărul singular cuvântul un şi, la numărul plural, 
cuvântul două, sunt de genul neutru.

      un avion  două avioane
                                                   

a. Umpleţi cei trei saci cu substantive de genul feminin, masculin şi neutru: tablou, şcoală, lac, casă, 
minge, morcov, oglindă, măr, telefon, gheţar. Citiţi-le colegilor!

Substantive de 
genul masculin

..........................

..........................

..........................

..........................

Substantive de 
genul feminin

..........................

..........................

..........................

..........................

Substantive de 
genul neutru

..........................

..........................

..........................

..........................
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b. Identifi caţi genurile substantivelor subliniate şi scrieţi forma de plural:

Un bunic din sală îi explică nepoatei (Lilica) ce se întâmplă cu Fram: „L-a ajuns ceasul când nu mai e 
bun de nimic. Aşa se întâmplă cu toţi urşii albi...”. Fram şi-a luat rămas bun, apoi, în patru labe, ca un animal 
obişnuit, a plecat spre cuşca sa. Circul a plecat în altă ţară. Dar Fram nu mai face parte din reprezentaţie. 

(Fram, Ursul polar, de Cezar Petrescu)

1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
5. ..........................................
6. ..........................................

c. Stabileşte genul obiectelor pe care le ai pe bancă! Apoi, al celor pe care le ai pe birou, acasă. 

7. Citiţi ultimul episod din Fram, Ursul Polar, după Cezar Petrescu
 

Episodul al III-lea
I. Un fost vânător, pasionat de studierea urşilor, l-a convins pe directorul circului să-l trimită înapoi 

pe Fram, la pol. L-au dus pe o insulă pustie, ca să se poată învăţa cu gheţurile şi cu noul lui trai. L-au ferit de 
eschimoşi, cu care el ar fi  fost prea prietenos, fi ind învăţat cu oamenii. A venit noaptea polară. Deodată, i-a 
ieşit în cale un pui de urs. Era singur. Ursoaica, mama lui, a fost ucisă în lupta cu un alt urs polar, iar puiul a 
scăpat, fugind, doar cu o rană. Puiul de urs primi şi un nume: Zgăibărici. El avea mirosul mai bun decât al lui 
Fram şi avea alte instincte. Într-o zi, el a înşfăcat un pui de focă, reuşind să-l vâneze. După un timp, Fram îşi 
găsi micul prieten exersând giumbuşlucurile sale. Atunci, Fram s-a hotărât să-l părăsească. Era de ajuns un 
bufon polar. Zgăibărici trebuia să fi e un urs normal. Aşa că Fram s-a suit pe un sloi de gheaţă şi s-a depărtat, 
fără să privească în urmă. 

II. Sloiul lui s-a oprit într-un loc unde pescuia un copil de eschimos, pe nume Nanuc. Acesta îi arătă 
jucăriile lui ascunse în zăpadă. Erau arme de jucărie. Crescând, el va deveni un vânător vestit. Eschimosul ar fi  
vrut ca Fram să le prefacă în arme mari, adevărate. Doar era un urs vrăjit! Dezamăgit de neputinţa lui Fram de 
a-i preface jucăriile, eschimosul a vrut să-l săgeteze, să se laude acasă că a ucis un urs polar. Ar fi  fost privit ca 
un adevărat vânător! Dar Fram a prins săgeţile din zbor. Apoi l-a scuturat pe Nanuc, micul eschimos, i-a rupt 
armele şi a plecat iarăşi pe sloiul lui. Nici între eschimoşi nu era locul lui.

III. Otto şi Egon, doi vânători polari, au pierdut câinii şi săniile, când o bucată mare de gheaţă s-a despicat. 
Au rămas în viaţă, dar fără provizii, fără arme, la o distanţă de 48 de ore de coliba lor. Fram îi cunoştea. Erau 
de pe vaporul care l-a adus la Pol. Numai că, pe drum, i-a prins furtuna de zăpadă şi au îngheţat. Nu se mai 
puteau mişca. În starea aceea i-a găsit Fram. I-a recunoscut după miros. La început, n-a înţeles ce e cu ei, dar, 
apoi, şi-a dat seama. I-a încălzit el, cu blana lui, până i-a dezgheţat şi i-a dus la adăpostul lui, unde avea carne 
de focă. Când a venit corabia care îi ducea în ţările lor, Fram s-a suit singur în barcă, dorind să fi e luat şi el. Şi 
l-au luat! Era singurul loc unde se mai simţea acasă...

a. Găsiţi, în text, sinonime pentru cuvintele de mai jos. Atenţie, cuvintele sunt subliniate în text!
1. a transforma – 
2. ghiduşie –
3. alimente –
4. claun – 
5. nelocuită –
6. s-a urcat – 
7. nea –
8. bloc de gheaţă – 
b. Învăţătoarea repartizează fi ecărui elev un număr de la unu la trei. Elevii care au primit numărul 1 

vor citi primul fragment, cei cu doi, pe al doilea, iar cei care au cifra trei, pe ultimul. La sfârşit, învăţătoarea 
va numi câţiva elevi din grupul celor cu cifra unu, pentru a povesti celorlalţi primul paragraf. Activitatea 
continuă până când întreg textul a fost rezumat de elevi.

c. Decideţi dacă enunţurile sunt adevărate sau false:
1. Fram a fost dus pe o insulă pustie, pentru ca eschimoşii să nu-i facă rău.
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2. Fram l-a părăsit pe Zgăibărici pentru că acesta nu a vrut să devină urs de circ.
3. Nanuc a încercat să-l vâneze pe Fram.
4. Fram i-a salvat pe cei doi vânători polari, Otto şi Egon.

8. Haideţi să comunicăm!  
a. Împărţiţi-vă în două tabere şi discutaţi pe tema: „Care e animalul de casă cel mai 
potrivit? Câinele sau pisica?”. O tabără va aduce argumente în favoarea câinelui, iar, 
cealaltă, a pisicii. Folosiţi expresii precum: în primul rând, apoi, eu cred că, eu consider că, 
aşadar, în concluzie.

b.  Ascultaţi povestea lui Ion Creangă, „Ursul păcălit de vulpe”. Ce învăţături trageţi? 

 

c. Sunteţi reporter la o televiziune pentru copii. Luaţi interviuri colegilor despre 
animalul preferat. Staţi la catedră şi chemaţi câte un coleg pentru a vă răspunde la 
întrebări. Ceilalţi colegi vor fi  telespectatorii.

9. Ascultaţi cântecul de mai jos şi completaţi spaţiile libere cu 
cuvântul potrivit: 

Într-o nu ştiu care seară, 
Într-o nu ştiu care vară,
Într-un nu ştiu care sat,
Sub un nu ştiu care pat,
Sub un nu ştiu care pat:

 
Mititel cât un 1.. .........................
Stă pitit un şoricel,
Tremurând, bietul de el,
Fiindc-afl ase dintr-o carte,
Fiindc-afl ase dintr-o carte...

Într-o nu ştiu care seară,
Într-o nu ştiu care vară,
Într-un nu ştiu care sat,
Sub un nu ştiu care pat:

Nici prea mare, dar nici 2. ................,
Stă pitită o pisică,
Tremurând şi ea, de frică,
Fiindc-afl ase dintr-o carte,
Fiindc-afl ase dintr-o carte...

Într-o nu ştiu care seară,
Într-o nu ştiu care vară,
Într-un nu ştiu care sat,
Sub un nu ştiu care pat, 
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Terminând de ros un os,
Şade-un câine zdrenţuros,
Tremurând şi el 3. ....................,
Fiindc-afl ase dintr-o carte,
Fiindc-afl ase dintr-o carte...

Într-o nu ştiu care seară,
Într-o nu ştiu care vară,
Într-un nu ştiu care sat,
Sub un nu ştiu care pat:

Fără vreun dinte ros,
Şade-un lup foarte 4. ..................,
Tremurând şi el vârtos,

Fiindc-afl ase dintr-o carte,
Fiindc-afl ase dintr-o carte...

Într-o nu ştiu care seară,
Într-o nu ştiu care vară,
Într-un nu ştiu care sat,
Sub un nu ştiu care pat:

Cu piedica puştii trasă,
Şade o vânătoreasă,
Tremurând cu tot cu casă,
Fiindc-afl ase dintr-o carte,
Fiindc-afl ase dintr-o carte...

Într-o nu ştiu care seară,
Într-o nu ştiu care vară,
Într-un nu ştiu care sat,
Sub un nu ştiu care pat:

Mititel cât un cercel,
Stă pitit un 5. .................…, 

                (Roşu şi Negru, Pseudofabulă)

10. Pot să demonstrez tot ce am învăţat!
a. Răspundeţi la întrebări, după ce citiţi textul :

Apolodor, pinguinul călător
de Gellu Naum

La circ, în Târgul Moşilor,
Pe gheaţa unui răcitor,
Trăia voios şi zâmbitor
Un pinguin din Labrador.
„- Cum se numea?”
„- Apolodor.”
„- Şi ce facea?”
„- Cânta la cor.”

Deci nu era nici scamator,
Nici acrobat, nici dansator,
Făcea şi el ce e mai uşor:
Cânta la cor.

Era tenor.
Grăsuţ, curat, atrăgător,
În fracul lui strălucitor
Aşa era Apolodor.

Şi într-o zi, Apolodor,
Spre deznădejdea tuturor,
A spus aşa: Mi-e dor! Mi-e dor...
De fraţii mei din Labrador!

Şi a plecat Apolodor 
Către ţara Labrador...

1. Unde se afl a Apolodor?  ........................................................  
2. De unde era el?   ........................................................  
3. Ce făcea Apolodor la circ?  ........................................................  
4. Cum arăta Apolodor?  ........................................................  
5. De cine îi era dor?  ........................................................  
6. Unde a plecat pinguinul? ........................................................  
 
b. Găsiţi genurile substantivelor de mai jos şi scrieţi forma de plural sau de singular:
circ – ............................  
pinguin – ............................  
cor – ............................  
acrobat – ............................  
zi – ............................  
............................ – frate
ţară - ............................  
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c. Realizaţi o compunere cu titlul „Povestea unui animal de circ”.  

........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

NOTA 10!


