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Capitolul I: Repere teoretice
Noutățile programei de gimnaziu actuale.
Clarificări conceptuale și sugestii de aplicare

I. Repere teoretice: Noutățile programei de gimnaziu actuale

Față de programa anterioară, actuala programă de limba și literatura română pentru gimnaziu (vezi Anexa 1) propune o
viziune nouă și concepte noi. Pentru a ușura înțelegerea acestora, prezentăm aici câteva dintre cele mai importante elemente
de noutate. De asemenea, în anexe oferim și o viziune globală asupra programei din două perspective importante pentru profesor: progresia competențelor specifice de la clasa a V-a la clasa a VIII-a (vezi Anexa 2) și harta conținuturilor din programa
pentru clasele gimnaziului (vezi Anexa 3). Un profesor care înțelege contextul mai larg în care sunt plasate competențele și
conținuturile are o viziune mai bună și poate realiza o proiectare mai coerentă a activității didactice.
 rograma propune o schimbare de paradigmă: viziunea comunicativă este înlocuită de cea a dezvoltării personale.
P
Aceasta nu înseamnă că modelul comunicativ sau altele (precum cel literar-gramatical) nu vor fi folosite în studiul
limbii și literaturii române, ci doar că vor avea o pondere mai mare strategiile didactice specifice paradigmei asumate
de programă: dezvoltarea personală.
Paradigma dezvoltării personale are ca finalitate identificarea și dezvoltarea potențialului de învățare al fiecărui
elev prin diversele discipline școlare. Învățarea se obține prin explorarea domeniilor de cunoaștere, prin învățare prin
descoperire și reflecție personală sau prin învățare de tip experiențial, conducând la o învățare cu sens. Specificul
acestei paradigme raportat la disciplina limba și literatura română este că pune accent pe beneficiile pe care elevul
le are în plan personal, social, cultural și academic:
• se poate cunoaște mai bine pe sine și își poate construi propriul set de valori pe baza reflecțiilor asupra textelor
citite sau asupra modului în care învață; de asemenea, exersează să-și verbalizeze oral și în scris nu doar gândurile, ci și emoțiile; performanțele în domeniul comunicării orale și scrise pot contribui la creșterea stimei de sine,
a încrederii în sine;
• îi poate cunoaște mai bine pe ceilalți și poate stabili mai ușor relații cu ceilalți în cadrul activităților ce presupun
interacțiune și cooperare (discuții pe marginea textelor, cu împărtășirea opiniilor; realizarea unor jocuri de rol
pentru exersarea strategiilor de comunicare orală; selectarea elementelor lexicale sau gramaticale adecvate
relației cu interlocutorii; scrierea cooperativă);
• poate cunoaște mai bine lumea prin textele pe care le citește, literare și nonliterare (explorarea textelor se face
prin valorificarea experiențelor personale și prin stimularea reflecției, a gândirii critice asupra acestora);
• își poate dezvolta creativitatea, ca urmare a faptului că își va exersa potențialul creativ în cadrul unor activități
din toate domeniile disciplinei;
• poate folosi achizițiile din domeniul limbii pentru a comunica clar, corect și adecvat contextului, astfel încât
să-și facă înțelese intențiile de comunicare și să aibă un efect asupra receptorului;
• poate avea rezultate școlare mai bune la toate disciplinele, dacă stăpânește bine strategiile de comunicare
orală și scrisă.
Paradigma dezvoltării personale presupune două accente importante ale activității profesorului: pe de o parte,
profesorul va încerca să-și cunoască elevii cât mai bine (să afle care le sunt interesele, dificultățile pe care le întâm
pină în învățare, preferințele de lectură etc.), iar, pe de alta, profesorul va încerca să îi ajute pe elevi în procesele individuale de dezvoltare, urmărind atent performanțele fiecărui elev, oferindu-le tuturor feedback și sprijin permanent.
Conceperea și desfășurarea activităților de învățare diferențiată este esențială în acest context.
În programa actuală, domeniile disciplinei sunt: comunicarea orală, lectura, redactarea, elementele de construcție
a comunicării (asupra cărora ne vom referi folosind sintagma limbă română) și elemente de interculturalitate.
Pentru fiecare dintre ele, există câte o competență generală, competențe specifice și conținuturi ale învățării.
Noutățile construcției curriculare actuale constau atât în modul de configurare a domeniilor tradiționale ale
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În domeniul comunicării orale, noutatea constă în configurarea acestei competențe. În programa actuală,
nu mai există competențe generale distincte pentru receptare și producere. În schimb, competența generală de comunicare orală, competența generală 1, are asociate patru competențe specifice, care pot fi clasificate astfel:
• o competență specifică pentru receptarea textului oral (1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale şi de
detaliu, a intențiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte narative,
monologate sau dialogate);
• o competență specifică pentru producerea textului oral (1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de
profesor, a unor informații şi a unor idei, exprimând opinii, emoții şi sentimente prin participarea la discuții pe
teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite);
• o competență specifică pentru interacțiune (1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folo
sind strategii simple de ascultare activă și manifestând un comportament comunicativ politicos față de inter
locutor(i));
• o competență specifică valabilă atât pentru receptare, cât și pentru producere și interacțiune (1.3. Identificarea
unor elemente paraverbaleşi nonverbale, în funcție de situația de comunicare).
La nivelul conținuturilor, programa de gimnaziu nu aduce noutăți spectaculoase, ci mai degrabă precizări utile
pentru realizarea activităților de învățare (a se vedea modul în care sunt detaliate conținuturi precum regulile de
acces la cuvânt sau strategiile de ascultare activă).
Domeniul comunicării orale este construit în jurul actelor de limbaj (concept care a fost scos din programa anterioară, în cursul uneia dintre revizuirile succesive).
Teoria actelor de limbaj evidențiază ideea că prin limbaj putem realiza diferite tipuri de acțiuni. Astfel, actele de
limbaj pot avea funcții diferite.
Orice act de limbaj are o dimensiune locuționară (care presupune alcătuirea enunțurilor în conformitate cu regulile
gramaticii), o dimensiune ilocuționară (vizând forța sau valoarea actului de limbaj: cerere, rugăminte, ordin, promi
siune, sfat etc.) și o dimensiune perlocuționară (adică o influență pe care o exercită asupra auditoriului: de exemplu,
un sfat poate să entuziasmeze sau să lase indiferent auditoriul).
Profesorul va construi activități de învățare (prezentări simple, jocuri de rol cu doi participanți, analize ale unor
secvențe video sau audio) prin care elevii să exerseze actele de limbaj indicate în programă, fără să folosească însă
metalimbajul specific. În primul rând, le va oferi elevilor modele sau sugestii pentru cum pot fi realizate diferitele acte
de limbaj. Apoi îi va îndruma pe elevi să analizeze intenția și efectele unei comunicări sau corectitudinea exprimării.
Activitățile de evaluare și de reflecție de după activitățile de comunicare orală conduc la înțelegerea în profunzime
a modului în care funcționează limbajul. Profesorul va găsi în manual criterii de evaluare pentru toate activitățile
propuse. În ghid, au fost prevăzute sugestii pentru organizarea activităților specifice acestui domeniu.
De asemenea, apare conceptul perechi de adiacență, cu următoarele exemple: întrebare – răspuns, invitație –
acceptarea/refuzarea invitației, reproș – acceptarea/refuzul reproșului, a face un compliment – a răspunde la un
compliment etc.)
Perechile de adiacență sunt specifice interacțiunii verbale și se bazează pe anumite convenții de exprimare a
actelor de limbaj, astfel încât să se creeze punți de comunicare între interlocutori.
Profesorul va propune jocuri de rol prin care elevii să exerseze folosirea acestor perechi de adiacență. Elevii vor
primi sugestii în privința formulelor pe care le pot folosi. Performările lor vor fi analizate de colegi și de profesor de
fiecare dată. Profesorul va putea folosi și înregistrări audio sau video, care să fie analizate din perspectiva modului
în care vorbitorii actualizează perechile de adiacență.
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maternei (lectură, limbă, oral, redactare), cât și în includerea unui nou domeniu: interculturalitatea. Ne vom referi
pe scurt la provocările pe care le aduce noul curriculum în cadrul fiecărui domeniu.

Între atitudinile comunicative menționate în programă, apare și empatia, concept inclus în programa clasei a V-a.
Empatia este capacitatea de a recunoaște și, într-o oarecare măsură, de a împărtăși sentimentele unei alte persoane, chiar atunci când aceasta nu le exprimă explicit. Este capacitatea de a încerca să înțelegi ce simte celălalt, de
a nu te arăta nepăsător față de sentimentele sale. Empatia se poate manifesta atât în cadrul interacțiunilor verbale,
cât și pe parcursul lecturii unui roman, când cititorul trăiește, alături de personaje, emoții și sentimente diverse.
Profesorul va avea în vedere felul în care se exprimă atitudinile comunicative, analizând secvențe filmate ale
unor conversații sau prezentări și oferind feedback elevilor privitor la felul în care și-au exprimat atitudinile în cadrul
unor diverse situații de comunicare.

I. Repere teoretice: Noutățile programei de gimnaziu actuale

O noutate a programei în domeniul oralului este exprimarea adecvată a emoțiilor. Acest nou conținut este în acord
cu modelul dezvoltării personale, pentru că stimulează autocunoașterea. Identificarea și verbalizarea emoțiilor poate
duce și la o mai bună gestionare a acestora.
Emoțiile sunt trăiri de scurtă durată și de o intensitate care variază, reacții firești la situațiile și evenimentele din
viața unei persoane. Modul în care cineva își manifestă emoțiile ține de identitatea personală. Reprimarea emoțiilor
a fost considerată multă vreme un semn al bunei creșteri, dar studiile de psihologie din ultimii ani au atras atenția
asupra faptului că gestionarea defectuoasă a emoțiilor este periculoasă. Exprimarea emoțiilor ține de inteligența
emoțională, de capacitatea unei persoane de a recunoaște, de a controla corect și de a-și exprima trăirile, astfel încât
să fie în armonie cu sine și cu lumea din jur.
Profesorul va observa modul în care elevii își exprimă emoțiile și va atrage atenția asupra faptului că emoțiile sunt în
egală măsură pozitive și negative. O activitate posibilă este vizionarea filmului Întors pe dos (Inside Out, 2015, studiourile
Pixar) sau doar a unor secvențe semnificative și analiza situațiilor care demonstrează rolul important al emoțiilor.

domeniul lecturii aduce mai multe noutăți, menite să motiveze elevii pentru lectură și să le formeze compe-

tențe de lectură pe termen lung. Paradigma dezvoltării personale presupune, din perspectiva aceasta, receptarea
activă a textului, pe baza unui dialog autentic între text și cititor, a unei tranzacții a cititorului cu textul, pentru a
ajunge la construirea semnificațiilor.
Modelul dezvoltării personale sau al orientării către cititor, adaptat domeniului lecturii, este prezentat comparativ
în tabelul 1.
Paradigme

Lingvistică

Socială

Competențe culturale

Conştiință estetică

Conştiință socială

Dezvoltare personală

Istoria literaturii,
curente culturale
(alte arte)

Teoria literaturii, stil,
structura textului,
semnificații
(alte arte)

Probleme etice,
sociale, politice, opinia
cititorului, percepțiile
elevilor

Experiență personală,
percepțiile elevilor,
opinia cititorului
(alte arte)

Abordarea textelor

Context literar (epoci,
biografie)

Aspecte formale
ale textului (analiză
structurală, analiză
stilistică, analiză
hermeneutică)

Contexte nonliterare,
opinia cititorului

Opiniile cititorilor

Criterii de selecție a
textelor

Canonul național

Valori estetice
recunoscute

Teme relevante pentru
vârsta elevilor

Preferințele şi inte
resele elevilor

Managementul clasei

Audierea prelegerilor
profesorului

Discuții frontale,
redactare

Discuții frontale,
discuții în grup

Discuții în grup

Rolul profesorului

Expert, transmițător

Expert, modelează
analiza literară

Liderul discuțiilor

Ghid, facilitator,
stimulator

Aspecte

Finalitatea studiului
Conținuturi

Culturală
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Dezvoltare personală

Aspecte

Paradigme

Evaluare

Culturală

Reproducerea
cunoştințelor

Lingvistică

Socială

Dezvoltare personală

Deprinderi de analiză
literară

Cunoaşterea
contextului social al
literaturii, formularea
de răspunsuri
personale

Formularea de
opinii, evaluarea
textelor literare şi
exprimarea propriilor
judecăți, dezvoltarea
competenței literare

centrare pe conținuturi

centrare pe elev

Tabelul 1. Aspecte curriculare ale celor patru paradigme de studiu al literaturii,
adaptare după Ongstad et al.(2004), Verboord (2005), Rijlaarsdam & Janssen (1996),
Sawyer & Van de Ven (2007), Witte et al. (2006)

Abordarea tematică presupune punerea în prim-planul receptării unui text înțelegerea acestuia și construirea
unor semnificații privitoare la tema centrală sau la subtemele textului. Aceeași temă poate fi ilustrată prin texte
literare și nonliterare și poate fi susținută prin alte limbaje: vizual, sonor etc. Provocarea pentru autorii de manuale
și pentru profesori este să găsească teme de interes pentru elevi și, poate și mai dificil, texte adecvate profilului de
cititor al elevilor dintr-o anumită clasă.
Tematica propusă în programă crește în dificultate de la un an de studiu la altul:
• Clasa a V-a: Eu și universul meu familiar;
• Clasa a VI-a: Eu și lumea din jurul meu;
• Clasa a VII-a: Orizonturile lumii și ale cunoașterii;
• Clasa a VIII-a: Reflecții asupra lumii.
Abordarea tematică asigură și o abordare integrată a celor cinci domenii ale disciplinei în cadrul unei unități de
învățare.
Profesorii vor găsi în manualul nostru unități de învățare în care aceeași temă este urmărită în toate cele cinci
domenii ale disciplinei.
O altă noutate care derivă din noua paradigmă pentru care s-a optat în programa actuală este introducerea unor
noi metode de abordare a literaturii: răspunsul personal (personal response, în engleză), răspunsul critic și răspunsul
creativ.
Răspunsul personal – cititorul își exprimă ideile, sentimentele și emoțiile generate de textele citite și face co
nexiuni cu propriile experiențe de viață sau cu alte texte pe care le-a citit și care pot fi asociate cu textul studiat.
Răspunsul personal poate fi oral, atunci când elevii vorbesc despre reacțiile lor față de textul citit, în grupuri
mici sau în fața întregii clase sau când fac o prezentare de carte, evidențiind ce le-a plăcut sau ce nu le-a plăcut,
pentru a stârni curiozitatea colegilor de clasă. Elevii pot să consemneze un răspuns personal într-un jurnal de lectură
(jurnal cu dublă intrare, de exemplu), în care selectează fragmentele preferate sau neclare și își exprimă un punct
de vedere față de ele. Ei își pot împărtăși aceste reacții pentru a încerca să înțeleagă ce anume determină păreri
diferite ale cititorilor. Este recomandabil ca elevii să fie încurajați să scrie despre experiențele personale pe care le
pot asocia cu situații din textele citite, pentru că în felul acesta vor reține și vor înțelege în profunzime ceea ce citesc.
De asemenea, răspunsul personal poate să releve asocierea dintre textul citit și alte texte pe o temă asemănătoare,
cu un stil apropiat, un alt text scris de același autor etc.
Răspunsul critic – cititorul își exprimă și explică/argumentează un punct de vedere, valorificându-și cunoștințele
privind limbajul, structurile textuale, stilul, conceptele de teorie literară. În acest caz, cititorul citează aspecte relevante
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Prima noutate, consonantă cu modelul dezvoltării personale, este abordarea tematică a textelor, în acord cu inte
resele grupului de vârstă vizat.

din text pentru a-și susține interpretările, folosește în mod conștient strategiile de lectură și evaluează textele pe care
le citește. Acest tip de răspuns solicită abilitatea cititorului de a folosi logica, raționamentul, rezolvarea de probleme
și luarea deciziilor. Cititorul învață să își sprijine întotdeauna judecățile pe exemple din text.
Profesorul are un rol important în a concepe întrebări de tip inferențial și problematizant (De ce …? În ce măsură
este posibil …?, Cum este mai bine …?, Ce ar fi dacă …?), care să stimuleze gândirea critică a elevilor. De asemenea,
activități de tipul comparare a două personaje/texte/stiluri, secvențe centrate pe înțelegerea unor concepte de teoria
literaturii pot stimula răspunsul critic.
Răspunsul creativ – cititorul își exprimă înțelegerea textului prin produse artistice diverse: desen, joc de rol sau
dramatizare, crearea unor diagrame sau a unui poster, scrierea unui alt text (cu un alt final, din altă perspectivă),
mimă etc. Prin acest tip de răspuns, elevii construiesc semnificațiile textului într-un mod care conduce la o înțelegere
de profunzime.

I. Repere teoretice: Noutățile programei de gimnaziu actuale

Profesorul va putea folosi întrebări de tipul: Cum îți imaginezi …?, Ce ai schimba dacă …? Cum poți transpune
textul în alt limbaj? etc. În manual există sugestii pentru răspunsuri creative în rubricile Provocări și Deschideri. Ghidul
oferă, de asemenea, variante pentru activitățile de tip creativ.
Spre deosebire de vechea programă, cea actuală nu indică genuri și specii, cel puțin nu în programa pentru clasa
a V-a, aceasta însemnând că profesorii nu vor mai preda trăsăturile unor specii și elevilor nu li se vor mai cere argumentări de tipul „Demonstrează că textul x este o schiță/un basm/o nuvelă“ etc.
Indicațiile privind textele privesc două tipuri de clasificări: una care are în vedere tipurile textuale și alta care se
bazează pe formatul textelor.
a. Tipurile textuale indicate pentru clasa a V-a sunt narativul, descriptivul și explicativul, acesta din urmă fiind
abordat doar aplicativ. Narativul și descriptivul trebuie abordate atât în texte literare, cât și în texte nonliterare.
Plecând de la analiza structurilor diverse şi complexe ale textelor, Jean-Michel Adam (Les textes, types et pro
totypes, Nathan, 2001) argumentează că este imposibil de stabilit o tipologie textuală care să acopere această va
rietate. Totuşi, în orice text pot fi reperate segmente mici, compuse din mai multe fraze, care au anumite trăsături ce
le fac recognoscibile. Adam descrie un număr de cinci secvențe prototipice care apar atât în textele literare, cât şi
în cele nonliterare. Acestea sunt: secvența narativă, secvența descriptivă, secvența argumentativă, secvența expli
cativă şi cea dialogată.
Secvența narativă este compusă din trei elemente de bază: situația inițială, transformarea şi situația finală.
Putem regăsi acest tip de secvență şi în texte literare epice (schiță, nuvelă, basm, roman), şi în relatarea unor
fapte diverse în presă sau în prezentarea unor evenimente istorice. Textele ample precum nuvela şi romanul conțin
mai multe secvențe narative legate. Folosim secvențe narative în mod uzual atunci când povestim, oral sau în scris,
întâmplări auzite, citite sau trăite de noi.
Textele construite în jurul acțiunii, în care secvența narativă/secvențele narative predominană, sunt texte narative.
Ele pot fi literare sau nonliterare. Structura unei secvențe narative are, după Adam, trei componente esențiale:
Situație inițială

→ Transformare/Proces

complicație

→ acțiune

→ Situație finală

→ rezolvare

În abordarea textelor narative, profesorul poate ghida elevii, pornind de la întrebări simple vizând acțiunea:
Cine? Ce face? Unde? Când? Cum? De ce? De asemenea, poate ghida elevii pentru a investiga mărcile lingvistice
specifice narațiunii: reperele temporale (indicate prin adverbe sau alte părți de vorbire) şi timpurile verbale care
semnalează relația cronologică dintre diversele momente ale acțiunii (prezentul, imperfectul, perfectul compus etc.).
O abordare a unui text narativ ar putea avea în vedere: acțiunea, timpul și spațiul, personajele și relațiile dintre ele,
semnificațiile textului.
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Secvența descriptivă are o structură mai complicată, evidențiind liniile de dezvoltare a unei descrieri: aspec
tualizarea sau prezentarea părților obiectului descris şi a proprietăților acestuia; punerea în relație sau indicarea
reperelor spațiale şi temporale în care se situează obiectul descris, precum şi compararea acestuia cu alte obiecte
de acelaşi fel, pentru a evidenția în ce fel se aseamănă sau se deosebeşte de acestea.
Descrierea apare nu doar în pasaje din texte literare în proză (descrierea unui peisaj, a unui loc, a unui interior,
portretul unui personaj), în versuri (în pasteluri, de pildă) sau în piese de teatru (în indicațiile scenice), ci şi în texte de
tip ştiințific (prezentarea alcătuirii unei plante, a unui organ etc.) sau în texte de tip publicitar (reclame şi pasaje din
ghiduri turistice). De asemenea, facem descrieri atunci când realizăm portretul unui cunoscut, când le prezentăm
altora locuri pe care le-am vizitat etc.
Tema descrierii
Ancorare

părți

Punere în relație
proprietăți

timp

spațiu

comparare cu alte obiecte
asemănătoare

În abordarea textelor descriptive, profesorul va putea folosi întrebări precum: Ce este descris? De către cine? Cum?
Cu ce scop? Va propune activități în care elevii să identifice mărcile lingvistice specifice descrierii: substantive, care
indică obiectul descris şi părțile acestuia; adjective sau substantive cu prepoziții, care precizează trăsăturile obiectului
descris. Pentru evidențierea perspectivei spațiale şi temporale în care obiectul este observat, vor identifica adverbe,
substantive sau locuțiuni adverbiale cu acest rol. Timpul verbal folosit în descrieri este prezentul sau imperfectul. De
asemenea, pot fi reconstituite câmpurile lexicale care asigură unitatea tematică a unei descrieri.
Secvența explicativă este folosită atunci când dorim să facem pe cineva să înțeleagă ceva. Ea poate fi găsită în
diverse tipuri de texte nonliterare (ştiințifice, juridice, administrative, publicistice, în manuale şcolare) sau literare (în
vorbirea naratorului sau a personajelor, în poezie etc.). De asemenea, folosim adesea acest tipar, oral sau în scris,
atunci când oferim diverse explicații. Secvența explicativă poate avea, aşa cum rezultă din schema de mai jos, propusă tot de Jean-Michel Adam, două tipuri de realizare: una de tip cauzal (explicație privind fenomene, evenimente
etc.) și una de tip procedural (explicarea unor pași ce trebuie parcurși pentru a utiliza un obiect, pentru a pregăti o
mâncare etc.):
Precizarea temei

→ De ce?
Cum?

→ Pentru că

→ Concluzie/evaluare

→ Astfel

Pentru a-i ghida pe elevi în înțelegerea textelor explicative, profesorul poate propune activități bazate pe următoarele întrebări: Ce este explicat? Ce tip de explicație se oferă: una de tip cauzal sau una de tip procedural? De
către cine? Cum? În ce scop?
Mĳloacele lingvistice specifice sunt conectorii logici (cei ce evidențiază cauza sau consecința), timpul prezent al
verbului, folosirea persoanei a III-a (care are funcția de a estompa rolul emițătorului).
b. Din punctul de vedere al formatului, programa indică trei tipuri de texte: continue, discontinue și multimodale.
Acestea pot apărea atât în formă tipărită, cât și în mediul digital.
Definirea primelor două tipuri de texte este preluată după Cadrul de referință al Programului internațional pentru
evaluarea elevilor (PISA), elaborat de OECD.
Textele continue sunt formate din propoziții sau fraze organizate în paragrafe. Acestea pot fi organizate în sec
țiuni, capitole sau cărți (romane, povestiri, eseuri, recenzii și scrisori).
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Aspectualizare

Textele discontinue sunt cel mai adesea organizate dintr-un set de elemente ce pot avea atât format continuu, cât
și format discontinuu (liste, tabele, grafice, diagrame, reclame, orare, formulare etc.).
Pentru a citi și înțelege astfel de texte e nevoie de o altă abordare decât cea folosită pentru lectura textelor continuie. În primul rând, se identifică modul în care trebuie citit un tabel, un grafic, ce reprezintă coloanele, culorile etc.
O noutate și o provocare în același timp pentru mulți profesori este introducerea textelor multimodale.

I. Repere teoretice: Noutățile programei de gimnaziu actuale

Textul multimodal presupune integrarea diverselor forme textuale în așa fel încât să genereze semnificații. Într-un
text multimodal se combină două sau mai multe sisteme semiotice: lingvistic, vizual, audio, gestual, spațial, multi
modalitatea implicând interferența dintre cuvânt, imagine, sunet, gestică și mișcare. Din categoria textelor multimo
dale fac parte designul vizual, revistele, cărțile în format electronic, paginile web, produsul video (film, videoclip, clip
de promovare, tutorial etc.), dansul ș.a.
Pentru a citi și înțelege astfel de texte e nevoie de o abordare diferită de cea folosită pentru lectura textelor
continue sau discontinue. Dacă pentru analiza sistemului lingvistic se va avea în vedere (ca în cazul celorlalte texte)
vocabularul, tonul, organizarea discursului, coerența, celelalte sisteme semiotice impun o altă abordare: vizualul
presupune analiza culorii, formei, stilului, dimensiunii sau a perspectivei; gestualul – observarea mimicii, a limbajului
trupului; spațialul – așezarea în spațiu, apropierea sau distanța dintre obiecte; auditivul – linia melodică, efectele
sonore, zgomotele ambientale, liniștea, intonația sau volumul. Profesorul poate propune exerciții de lectură și înțelegere a unor diverse tipuri de texte multimodale: bandă desenată, roman grafic, afiș, programul unui cinematograf, o
pagină de gardă a manualului, o pagină web, un produs video, inclusiv videoclipuri, o secvență dintr-un spectacol de
balet etc.
Narativul în texte multimodale (text și imagine – banda desenată)
Un tip de text multimodal este banda desenată, în care prezența structurii narative este evidentă, vinietele înlănțuindu-se în ordine logică și temporală. Ceea ce trebuie avut în vedere este faptul că într-o bandă desenată
interferează două tipuri de semne (lingvistice și vizuale) și, prin urmare, există două tipuri de discurs: cel iconografic
(vizual) și cel verbal (textual). O bandă desenată are o structură complexă, fiind alcătuită din planșe (fiecare pagină
a benzii desenate), benzi (rândurile conținând imagini) și viniete (fiecare imagine a benzii). În viniete se găsesc
desenul, bulele de dialog și cartușele sau recitativele (casetele rectangulare situate în partea de sus, care permit
autorului să anunțe schimbarea locului sau a timpului). Dimensiunea vinietelor variază și transmite un mesaj: vinieta
mare poate să semnifice un moment de descoperire sau de reflecție, având uneori valoare informativă sau explicativă sau anunțând o nouă etapă în derularea narațiunii, iar vinieta mică are valoare variabilă, în funcție de conținut.
Dacă desenul și vinieta sunt mai mici decât celelalte, atunci impun o accelerare a ritmului lecturii; dacă desenul
este supradimensionat, atunci trebuie să se dea o mai mare atenție obiectelor sau personajelor din interiorul său.
Vinietele goale marchează liniștea dintre secvențe, permițând cititorului să refacă derularea povestirii pentru a anticipa urmarea. Uneori, într-o vinietă pot apărea cuvinte care sugerează sunete diverse. Bulele de dialog/baloanele
sau filacterele pot avea forme și culori diferite (bulele rotunde sau pătrate indică ceea ce spun personajele, bulele
de tip norișor – ce gândește un personaj, iar bulele de tip fulger sunt folosite pentru a indica un strigăt, o culoare
pală sugerând o voce îndepărtată sau mai slabă, în timp ce o culoare puternică sugerează sentimente diverse). Dimensiunea și forma caracterelor tipografice cu care este scris textul din interiorul bulei de dialog au și ele o anumită
semnificație: literele îngroșate și de dimensiune mare atrag atenția asupra intensității cuvintelor, literele scrise cu
caractere italice, de dimensiuni mari, sugerează furia, iar italicele simple – emoția.
Pentru lectura și analiza unei benzi desenate, profesorul va familiariza elevii cu structura benzii desenate (viniete, bule prevăzute cu text), dar va face referire și la parcursul formal al benzii desenate, adică la modul în care se face
lectura acesteia: de la stânga la dreapta și de sus în jos. Se va insista pe modul în care imaginea și textul construiesc
împreună o narațiune.
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Inferențele sunt mişcări ale minții care te ajută să citești printre rânduri și să tragi concluzii pe baza legăturilor pe
care le faci între informațiile dintr-un text citit şi cunoştințele anterioare.
Un exemplu de inferență este deducerea unui cuvânt necunoscut prin raportare la context.
În exemplul Alex a făcut o grimasă de durere când s-a aplecat, un cititor care nu cunoaşte sensul cuvântului subli
niat încearcă să deducă din context ce ar putea însemna. Cititorul poate să-şi pună întrebarea: „Ce poate face cineva
când îşi arată durerea?“ În acest fel, apelează la cunoştințele pe care le are despre manifestarea durerii. Posibil o
strâmbătură, un geamăt? Răspunsul corect poate fi confirmat şi prin consultarea dicționarului, dacă cititorul nu este
sigur pe deducția sa, dar contează ca acesta să ştie să pună întrebarea potrivită.
Există cazuri când cititorul poate deduce sensul unui cuvânt necunoscut sesizând că acesta se află în opoziție
cu un cuvânt al cărui sens îl cunoaşte: Ea este timidă, retrasă, în vreme ce soțul ei este impetuos. Cititorul care nu
cunoaşte cuvântul subliniat se va întreba cum poate fi cineva care nu e timid şi retras.
Un alt tip de inferențe (inferențe logice) sunt cele pe care le facem când înțelegem cuvintele folosite în text, dar
pentru a înțelege informația pe care ne-o oferă trebuie să facem apel la propriile cunoştințe.
În exemplul Excursioniştii se îndreptau spre soarele ce apunea., cititorul, bazându-se pe faptul că ştie că soarele
apune în punctul cardinal vest, poate deduce că excursioniştii mergeau spre vest. La fel, în exemplul Matei aşteaptă
cu mare nerăbdare ziua de 25 decembrie., cititorul poate deduce, pe baza cunoştințelor despre această zi, că ziua
aşteptată este Crăciunul.
Uneori, cititorul se bazează mai mult pe cunoştințele, pe schemele proprii decât pe ceea ce spune textul; în acest
caz el face inferențe pragmatice. De exemplu, pentru exemplele anterioare, putem avea următoarele inferențe pragmatice: Excursioniştii se îndreptau pe biciclete spre vest. Sau Matei aştepta cu mare nerăbdare să primească daruri de
Crăciun./Matei aştepta cu mare nerăbdare să plece în vacanța de Crăciun. În aceste cazuri, cititorul depăşeşte ceea
ce spune textul, folosindu-şi cunoştințele sau imaginația. Pentru profesor este important să facă distincția între cele
două tipuri de inferențe pentru a putea valida răspunsurile elevilor referitoare la text.
O clasificare a inferențelor în funcție de aspectul la care se referă cuprinde, după Giasson (La compréhension en
lecture, De Boeck, 2011), următoarele tipuri:
1. Loc: Asistenta nu ne-a permis să intrăm în salonul unde se afla Andrei. (Unde ne aflăm?)
2. Agent: Andra a deschis catalogul şi apoi s-a uitat spre elevi. (Cine/Ce este Andra?)
3. Timp: Pe când intra în casă, afară era deja întuneric. (În ce moment se petrece scena?)
4. Acțiune: Iulia s-a ridicat în poante şi a făcut o piruetă impecabilă. (Ce face Iulia?)
5. Instrument: Mihai a folosit cu dexteritate acel instrument care-i permitea să se deplaseze pe ecranul compute
rului. (Ce instrument a folosit Mihai?)
6. Categorie: Păpuşile se află pe dulap, iar ursuleții de pluş sunt în pat. (Despre ce categorie de obiecte e vorba?)
7. Obiect: Pe fața lucioasă a cărții se vedea mare titlul romanului... (Ce reprezintă fața lucioasă?)
8. C
 auză – efect: Dimineața, am constatat că mai mulți arbori au fost smulşi din rădăcini. (Din ce cauză au fost
smulşi arborii?)
9. P
 roblemă – soluție: Ana urma să dea lucrare la română, dar nu terminase de citit nuvela. (Cum poate soluționa
Ana problema?)
10. Sentiment – atitudine: Când a auzit vestea, a început să plângă. (Ce sentiment are cel care plânge?)
În clasă, profesorii pun mult mai multe întrebări literale decât întrebări inferențiale. De aceea, este necesară
o strategie pentru antrenarea inferențelor. Evident, nu se va utiliza metalimbajul. Exersarea inferențelor se poate
realiza prin:
• activarea cunoştințelor proprii (elevii se pot gândi la ceea ce ştiu despre tema/situația respectivă);
• investigarea atentă a textului (care sunt informațiile pe care le oferă textul);
• formularea unei concluzii pe baza răspunsurilor anterioare.
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Programa actuală pune un accent deosebit pe strategiile de comprehensiune. La clasa a V-a, sunt incluse inferen
țele simple și predicțiile.

Foarte utili sunt şi organizatorii grafici pentru a-i ajuta pe elevi să facă inferențe. Cel mai simplu organizator este
un tabel cu trei coloane:
Textul spune …

Eu știu că …

Inferez/Trag concluzia că …

Afară e înnorat.

Atunci când e înnorat, plouă.

Se apropie ploaia.

Un alt tip de organizator poate fi următorul:
Ce am aflat din text:

Ce cunoştințe am despre ce am
aflat din text:

Inferența mea este:

„Pe sub uşile balconului, un curent
înghețat îmi amorțea picioarele şi,
dacă luminam geamurile, vedeam
aşchii de gheață…“ (Adriana Bittel)

Frigul şi aşchiile de gheață sunt
specifice iernii.

Acțiunea se petrece iarna.

I. Repere teoretice: Noutățile programei de gimnaziu actuale

O strategie mai complexă de antrenare a inferențelor poate avea în vedere următorii paşi:
1. Lectura unui text şi formularea unor întrebări inferențiale.
„Miercuri, 30 aprilie
E ziua mea, dar nu pare să fi observat nimeni. Azi împlinesc şase luni. Şase luni de când m-au cumpărat de
la magazinul de animale de companie Sniffles.
Sâmbătă, 3 mai
M-am hotărât să nu mai folosesc deloc roata.
Aia mică a venit azi după mine şi-a încercat să mă prindă, dar am fugit şi m-am ascuns în fân. În scurt timp
s-a lăsat păgubaşă.“
Întrebare: Cine vorbeşte în rândurile de mai sus? (Fragmentul este extras din Edward. Jurnalul unui hamster.
1990 – 1990 de Miriam Elia şi Ezra Elia, dar elevilor li se va spune titlul cărții abia la sfârşitul activității.)
2. Formularea unor ipoteze. Elevii sunt încurajați să ghicească cine ar putea fi personajul care vorbeşte.
3. Identificarea cuvintelor-cheie. Pentru a-şi sprĳini ipoteza, elevii sunt rugați să caute cuvinte-cheie din text.
4. F ormularea de întrebări cu răspuns de tip Da/Nu. Plecând de la ipoteza formulată şi de la cuvintele-cheie identificate în text, elevii pun întrebări de tipul: Poate fi un animal? Da/Nu, pentru că … Este un animal mic/mare?
Da/Nu, pentru că … Ei îşi justifică răspunsul, oferind indicii din text.
5. Formularea unei concluzii.
Predicțiile se referă la ipotezele pe care cititorul le face gândindu-se la ce anume este posibil să urmeze în text,
care este cea mai probabilă continuare. Cititorul poate face predicții bazate pe conținut sau predicții vizând structura
textului (mai ales în cazul speciilor foarte schematizate precum basmul, de pildă). Practicarea predicțiilor îi face pe
cititori mai activi şi mai atenți la indiciile textului, ceea ce duce la o înțelegere de profunzime a acestuia.
Lectura anticipativă este una dintre activitățile prin care elevii pot fi antrenați să facă predicții. Profesorul poate
segmenta un text narativ scurt în fragmente relevante pentru desfăşurarea acțiunii (etapele importante ale acesteia). După fiecare secvență citită, profesorul le cere elevilor să anticipeze ce se va întâmpla şi să ofere indicii din text
pentru predicțiile lor. După ce elevii oferă mai multe răspunsuri, vor citi secvența următoare şi vor descoperi dacă
predicția lor a fost sau nu confirmată de text.
Ce crezi că se va întâmpla?
(în funcție de text, profesorul poate adăuga
detalii concrete, pentru a-i ghida pe elevi)
Răspunsuri ale elevilor

Pe ce te bazezi din text sau din
cunoştințele tale anterioare?
Indicii din text sau apel la
cunoştințele cititorilor-elevi
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Ce s-a întâmplat?
Răspunsuri completate de
elevi după ce citesc
secvența următoare.

Predicțiile se pot face şi plecând de la titluri, subtitluri, ilustrații, introducere, cuvinte evidențiate în text. Ele se pot
realiza și pe baza ascultării unei secvențe dintr-un audiobook sau pe baza vizionării unei secvențe dintr-un film etc.
Predicțiile cresc motivarea şi angajarea cititorului față de text şi îmbunătățesc înțelegerea textului.

Dacă vorbim de o didactică a lecturii orientate spre elevii-cititori, este firesc ca profesorii să manifeste interes
pentru profilul psihologic al acestora, pentru interesele lor de cunoaştere şi de lectură, pentru felul în care obişnuiesc
să-şi asume diverse roluri de cititori etc.
Într-o clasă, profesorul lucrează cu individualități, şi nu cu o masă omogenă de elevi. Fiecare dintre ei are motivații
proprii pentru a citi sau pentru a nu citi, fiecare are un anumit stil de lectură, unii întâmpină anumite dificultăți în a înțelege şi interpreta textele, diferite de cele cu care se confruntă alți elevi, mediile din care provin îşi pun inevitabil amprenta
asupra personalității lor. Tratarea nediferențiată a elevilor sau acordarea atenției prioritar unui grup restrâns de elevi
(pe care profesorul îi consideră receptivi şi capabili/competenți) poate duce la eşec. Pentru un profesor, toți elevii şi
fiecare în parte trebuie să conteze. Interesul pe care-l arată un profesor pentru cunoaşterea elevilor nu poate rămâne
fără ecouri în atitudinea pe care elevii o vor manifesta în continuare față de acesta. Ca să aibă impactul scontat, este
recomandabil ca profesorul să nu-și limiteze investigațiile la un anumit moment din cursul anului şcolar, ci să dovedească o preocupare consecventă față de posibilele schimbări de atitudine, de interese față de lectură ale elevilor.
De aceea, aplicarea unor chestionare, a unor fişe de autoevaluare, comentarea de către profesor a datelor obținute
sau motivarea alegerii unor texte prin referire la datele furnizate de elevi sunt activități cărora profesorul este bine să
le aloce, în planificarea calendaristică, un anumit timp de-a lungul unui semestru sau an şcolar.
Profesorul poate folosi o varietate de modalități de investigare a intereselor de lectură ale elevilor, printre care
chestionare, interviuri, discuții sau dezbateri care pot furniza date diverse în acest sens. Profesorul poate folosi
instrumente concepute de alții, dar şi chestionare, fişe de autoevaluare și întrebări adaptate clasei, astfel încât, prin
mijloace diverse, să obțină informații cât mai bogate.
Profesorul poate folosi la începutul anului școlar un inventar al intereselor de lectură (vezi Anexa 4), pentru a
identifica temele de lectură preferate de elevi și pentru a putea selecta textele destinate studiului sau pentru a recomanda cărți în vederea lecturii particulare, în funcție de răspunsurile elevilor.
Rezultatele pot fi sintetizate de profesor într-o listă alcătuită conform următorului model, în care veți nota numărul
elevilor care au optat pentru un anumit tip/temă de lectură:
+

=

–

Basme
Aventură
Umor
etc.

Pe parcursul anului școlar, profesorul îi poate ghida pe elevi să-și asume responsabilitatea de a-și urmări lecturile
și, implicit, îi poate stimula să reflecteze asupra dezvoltării lor în calitate de cititor. Cercul intereselor de lectură
(vezi Anexa 5) indică măsura în care crește independența elevilor în a-și alege lecturile pe măsură ce aceștia câștigă
încredere în ei și-și îmbunătățesc abilitățile de lectură. Profesorul poate verifica ce au notat elevii la sfârșitul unei
unități de învățare sau la sfârșitul semestrului, pentru a le descoperi interesele de lectură, volumul și diversitatea
lecturilor. În funcție de rezultate, îi poate ghida spre tipuri de lectură neexperimentate încă, pentru a lărgi aria de
cunoaștere a elevilor.
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Un alt punct nou al programei în domeniul lecturii este includerea unor competențe și conținuturi care privesc
interesele și atitudinile față de lectură.

În domeniul redactării, programa actuală pune accent pe etapele scrierii și, implicit, pe realizarea, în clasă,
a unor activități de scriere corespunzătoare diferitelor etape. Avantajul de a le urmări constă în faptul că profesorul poate observa ce etape creează dificultăți unui anumit elev și-l poate sprijini imediat pentru a-și îmbunătăți
competențele de redactare.
Etapele redactării:

I. Repere teoretice: Noutățile programei de gimnaziu actuale

Etapa 1. PREGĂTIREA PENTRU REDACTARE
 Alege un subiect.
 Identifică-ți publicul.
 Stabilește-ți scopul.
 Răspunde la cele șase întrebări esențiale referitoare
la subiectul ales (cine? ce? când? unde? de ce?
cum?).
 Elaborează planul lucrării.
 Strânge informațiile și organizează-le.

Etapa 2. SCRIEREA CIORNEI
 Scrie o primă variantă a lucrării.
 Dezvoltă fiecare idee, concentrându-te pe conținutul
textului, pe detalierea experienței pe care o prezinți.

Etapa 3. REVIZUIREA
 Verifică dacă ideile sunt clare, dacă exprimarea este
corectă, dacă paragrafele sunt semnalate prin aline
at și dacă scrisul tău este lizibil.
 Șterge ceea ce nu este relevant.
 Îmbunătățește-ți textul.

Etapa 4. EDITAREA
 Așază textul în pagină, astfel încât titlul și paragrafele
să fie clar evidențiate. Titlul se scrie în partea de sus
a paginii, la mijloc, și fiecare paragraf începe prin alineat.

Rescrie textul pentru a fi lizibil. Verifică punctuaț ia textului.
 Recitește varianta finală.

Etapa 5. PUBLICAREA
Împărtășește celorlalți textul tău (afișează lucrarea pe
un panou din clasă, fotocopiază textul pentru colegi,
citește-l cu voce tare, de pe scaunul autorului, publică-l
în revista școlii sau pe un blog, înregistrează-te citindu-l etc.).

Profesorul va putea folosi diverși organizatori grafici pentru prima și a doua etapă, pe care îi va găsi în acest
ghid ca fișe de lucru ce vor putea fi multiplicate pentru lecțiile de redactare (vezi și Anexa 7). De asemenea, profesorul va putea găsi în manual și în ghid sugestii pentru cum să abordeze didactic toate celelalte etape ale redactării.
 entru elemente de construcție a comunicării, domeniu ce apare în manual ca Limbă română, proP
grama nouă include unele definiții și clasificări care apar în cea mai recentă Gramatică a Academiei, Gramatica
limbii române, vol. 1 și 2, 2005. Conținuturile sunt mai puține decât în programa anterioară, cel puțin la nivelul
clasei a V-a. Accentele sunt puse pe legătura dintre sintaxă și morfologie (sub titulatura Posibilități combinatorii
ale cuvintelor) și pe variația lingvistică în timp și în spațiu.
La clasa a V-a, elementele de noutate privitoare la sintaxă sunt legate de posibilitățile combinatorii ale cuvintelor
și de apariția noțiunii de enunț.
Ideea posibilității combinatorii a cuvintelor în enunț apare doar la substantiv, care poate fi centru al unui grup
nominal. În acest fel, este introdusă o parte secundară de propoziție, atributul. În absența predării cazului la substantiv, se poate aminti doar prin exemple de situația în care substantivul este adjunct într-un grup nominal, conținut
de neevitat în condițiile în care programa vorbeşte de combinația substantiv + atribut. Atributul nu poate fi studiat
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decât ca atribut adjectival şi substantival, pentru că la pronume şi numeral în clasa a V-a programa nu mai prevede
posibilități combinatorii.

În ceea ce privește părțile de propoziție, partea de sintaxă este destul de restrânsă: în programă figurează doar
subiectul, predicatul și atributul. Nu se studiază predicatul nominal şi nici tipurile de atribute.
Se cere predarea noțiunii de enunț, care nu poate fi definit decât ca enunț simplu (propoziția) şi enunț complex
(fraza), fără să se folosească metalimbajul, întrucât termenul frază nu apare în programă. Cum nu se studiază
conjuncția, singurul tip de frază la care se poate recurge este cea alcătuită din propoziții principale coordonate prin
juxtapunere.
Profesorul trebuie să definească enunțul ca pe o comunicare completă din punct de vedere sintactic şi semantic, evidențiind că enunțul poate avea un predicat sau mai multe predicate, altfel spus poate fi atât enunț simplu, cât
şi enunț complex, fără introducerea noțiunii de frază.
Apar noutăți și în cazul verbului. Față de gramatica tradițională, care consideră că modurile sunt de două categorii,
personale și nepersonale, se poate observa redefinirea modului.
În Gramatica Academiei (2005), modul este o categorie referitoare la formele de indicativ, conjunctiv, condițional,
imperativ şi prezumtiv, pe când ceea ce în vechea gramatică erau moduri nepersonale sunt definite ca forme verbale
nepersonale (nonfinite), şi anume infinitiv, supin, participiu și gerunziu. Programa respectă aceste nuanțe, cerând în
clasa a V-a predarea modului indicativ şi imperativ şi a formelor verbale nepersonale care ajută la formarea timpurilor compuse de la indicativ, adică participiul și infinitivul.
Profesorul va trebui să renunțe la metalimbajul din gramatica tradițională şi să evite în predare apariția altor
moduri decât cele indicate în programă.
În cazul participiului, trebuie să se evidențieze şi să se diferențieze valoarea adjectivală (Cartea citită este intere
santă.) de valoarea verbală (Am citit o carte.).
În cazul infinitivului, recomandăm să fie valorificate contexte în care acesta apare în formarea timpurilor compuse
şi în situația în care este complement direct, fără a se indica partea de propoziție. Nu pot fi folosite contexte cu infinitiv
precedat de prepoziție, fiindcă această parte de vorbire neflexibilă nu este cunoscută elevilor, fiind menționată în
programă doar în conținuturile asociate substantivului.
O serie de nuanțe se impun în predare cu privire la timpurile perfect simplu, mai-mult-ca-perfect și viitor anterior.
În Gramatica Academiei (2005), în limba standard, perfectul simplu şi viitorul anterior sunt considerate arhaisme.
La timpurile indicativului, noua gramatică specifică pentru perfectul simplu, ca timp al povestirii la persoana a
III-a, că este un element specializat pentru narativitate, existând o tendință, chiar și în stilul beletristic, de a fi înlocuit
de perfectul compus. Perfectul simplu este un timp viu doar ca regionalism, având în acest caz un alt sens, de trecut
recent. Aceste două valori distincte trebuie evidențiate de profesor şi nu trebuie confundate.
S-a schimbat norma la mai-mult-ca-perfect, persoana I şi a II-a plural, unde este corectă doar folosirea desi
nențelor -răm şi -răți.
La viitorul anterior, timp relațional, trebuie subliniată necesitatea raportării la un alt moment temporal situat
în viitor.
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Profesorul trebuie să țină seama că atributul este predat prima dată şi trebuie să insiste asupra relațiilor de
subordonare, evidențiind legăturile dintre substantiv şi cuvintele determinate de acesta. Sunt utile schemele prin
care elevul vizualizează aceste legături.
Este bine să se facă exerciții structurale de substituire a cuvântului care depinde de un substantiv, pentru ca elevul
să vadă relația şi să înțeleagă legătura dintre sintaxă şi morfologie. De exemplu, substantivul carte poate avea atri
bute exprimate prin adjective (carte frumoasă) sau prin substantive în genitiv sau acuzativ (cartea copilului, cartea
de la bunica). Profesorul trebuie să exemplifice toate aceste contexte/situații, fără a folosi metalimbajul şi fără a face
clasificări ale atributului.

O altă noutate este considerarea articolului drept o categorie gramaticală a substantivului.
Este introdusă pentru prima dată în studiul morfologiei categoria determinării la substantiv, dispărând complet
ideea că articolul este o parte de vorbire, acesta fiind clar integrat în studiul substantivului.
Profesorul va evidenția strânsa legătură dintre substantiv și articolele hotărâte/nehotărâte, precizând că articolul nu este o parte de vorbire.
Prepoziția este studiată doar ca element de legătură între substantiv şi atribut.

I. Repere teoretice: Noutățile programei de gimnaziu actuale

Se studiază prepoziția legată de substantiv, putând fi extinsă la pronume şi numeralul cu valoare substantivală,
dar o definire a prepoziției nu poate fi completă şi corectă cât timp nu se studiază şi complementul, ceea ce produce
dificultăți în înțelegerea corectă a relației dintre cuvinte, în comunicare. Definirea prepoziției se va reduce la indicarea
legăturii realizate între substantiv şi atribut.
Profesorul va defini prepoziția parțial, evidențiind că aceasta intră în componența atributului, subliniind astfel
legătura dintre sintaxă şi morfologie.
Elementul de noutate privitor la pronume ține de adaptarea programei la clasificările Gramaticii Academiei (2005).
Apare pronumele dânsul ca pronume personal de politețe la persoana a III-a.
În paradigma pronumelui personal de politețe au fost introduse, la persoana a III-a, singular și plural, pronumele dânsul, dânsa, dânşii, dânsele, care, regional, funcționează în continuare ca pronumne personale. Pronumele
personal dânsul a ocupat un loc gol în paradigmă, unde la persoana a III-a nu exista o formă pentru cel mai scăzut
grad de politețe. Se realizează astfel simetria cu persoana a II-a, la care există trei trepte de reverență: dumneata,
dumneavoastră, Excelența Voastră.
Profesorul trebuie să completeze tabloul formelor pronumelui de politețe cu noul pronume personal de politețe,
dânsul.
Se impune o atenționare și în ceea ce privește pronumele personal: se cere flexiunea acestuia, fiind obligatorie
prezentarea formelor accentuate şi neaccentuate, deşi nu se predau cazurile.
La adjectiv, se studiază pentru prima dată la această clasă gradele de comparație și articolul demonstrativ.
În privința articolului demonstrativ, este adoptată soluția din Gramatica Academiei (2005), în care acesta are rol
emfatic în limba română contemporană, îndeplinind această valoare doar în grupul nominal în care substantivul se
află la stânga şi adjectivul la dreapta, fiind legat de substantiv prin articol demonstrativ: elevul cel harnic.
Profesorul trebuie să construiască pentru limba română contemporană, la articolul demonstrativ, numai exemple de tip emfatic: Vreau caietul cel nou, nu caietul vechi. Exemplele de texte literare trebuie să fie mai vechi, acest
articol demonstrativ apărând frecvent în secolul al XIX-lea.
Deși programa nu prevede tipurile de adjective, este util ca ele să fie abordate, fiindcă se studiază adjectivul participial.
La numeral, ca noutate, programa nu prevede valorile morfologice ale acestuia. Pe viitor, ar trebui să se adopte
cele trei noi valori: adjectivală, pronominală şi substantivală.
Gramatica Academiei (2005) consideră că numeralul are trei valori morfologice: adjectivală, pronominală și
substantivală. Valoarea pronominală este echivalentă valorii substantivale din gramatica tradițională, iar valoarea
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substantivală apare doar pentru situații în care numeralul nu substituie, ci denumește: Am luat un zece. Merg cu
tramvaiul 23. În noile interpretări, din această cauză, sută, mie, milion, miliard sunt substantive care intră în componența unor numerale compuse, și nu numerale simple.
Profesorul nu trebuie să includă substantivele sută, mie, milion, miliard în rândul numeralelor simple.
O noutate a programei este şi apariția unor precizări de stilistică.

Profesorul poate folosi sugestiile din manual sau poate construi alte exemple cu etimologii, încercând să îi
lămurească elevului parcursul prin care un cuvânt provine dintr-o limbă sau este moştenit. Nu este indicat să se folosească metalimbajul, fiind de preferat să se creeze mici „poveşti“ ale cuvântului. Pot fi folosite arhaisme semantice
(de exemplu, cuvânt cu sensul de „motiv“, „știre“ sau „convenție“) pentru a explica evoluția în timp a unui termen încă
viu în limba actuală.
Un domeniu nou al programei este reprezentat de elementele de interculturalitate, concretizat prin
competența generală 5, Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional, care
are asociate două competențe specifice și diverse conținuturi, unele destul de dificile în raport cu vârsta elevilor.
Interculturalitatea este abilitatea de a experimenta o altă cultură și de a analiza această experiență. Competența
interculturală îi ajută pe indivizi să înțeleagă mai bine diferențele culturale, să stabilească legături cognitive și afective între experiențe trecute și prezente privind diferențele culturale, să medieze între membrii a două (sau mai multe)
grupuri sociale și culturile lor și, de asemenea, să interogheze asumpțiile privitoare la cultura comunității căreia îi
aparține.
Educația interculturală are două finalități. În primul rând, stimulează îmbogățirea cunoașterii privitoare la propria
cultură și la cultura altora (poate fi vorba de cultura națională, cultura unei etnii, a unei comunități religioase etc.),
prin folosirea eficientă a unor mijloace și resurse variate. În al doilea rând, promovează dezvoltarea personală, astfel
încât fiecare individ să-și poată împlini potențialul propriu. Aceasta înseamnă că elevii sunt încurajați să respecte și
să accepte diversitatea limbilor și a culturilor într-o societate multilingvă sau multiculturală; de asemenea, elevii sunt
sprijiniți să înțeleagă în ce măsură dețin această competență și în ce fel aceasta îi poate ajuta pentru a-și dezvolta
potențialul (definiție preluată din Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and inter
cultural education, Consiliul Europei, 2010).
O definiție largă a competenței de comunicare interculturală este dată de J. Beneke (Intercultural competence,
2000), care afirmă că aceasta implică folosirea unor coduri lingvistice diferite și existența unor contacte între oameni care au seturi diferite de valori și viziuni diferite despre lume. Înseamnă, de asemenea, să folosești cunoștințele
privind cultura proprie când interacționezi cu oameni aparținând altor culturi.
Competența interculturală include:
• cunoștințe – despre un grup social, produsele și practicile lui, limba, valorile și interacțiunile specifice;
•	abilitatea de a înțelege (interpretare și realizare de conexiuni) – abilitatea de a interpreta un document/eveniment al unui alt grup social; explicarea și relaționarea cu evenimente din propria comunitate;
• atitudini – curiozitate și deschidere pentru alte culturi și pentru cultura proprie;
• abilitatea de a se documenta, de a descoperi noi cunoștințe privitoare la un grup social, la practicile sale;
•	abilitatea de a-și folosi cunoștințele, abilitățile și atitudinile pentru a comunica și interacționa cu persoane din
acel grup;

19

I. Repere teoretice: Noutățile programei de gimnaziu actuale

Apare ideea variației stilistice, făcându-se referire la limba standard, normă şi abatere şi la elemente de etimologie.
Aceste noțiuni sunt destul de dificil de lămurit la vârstele mici, dar elementele de corectitudine actuală pot fi predate cu
eficiență. Apelul la dicționare şi ideea urmăririi „istoriei“ unui cuvânt pot fi atrăgătoare, deprinzându-i pe elevi cu munca
intelectuală. Noutate absolută a programei, „istoria cuvintelor“ are în vedere noțiuni de etimologie, dar nu numai, fiindcă
inclusiv în interiorul limbii cuvintele se pot schimba ca sens sau ca formă. Un bun exemplu poate fi chiar pronumele
dânsul care s-a transformat dintr-un regionalism (pronume personal) într-un pronume personal de politețe.

I. Repere teoretice: Noutățile programei de gimnaziu actuale

•	conștiință culturală critică – abilitatea de a evalua critic, pe bază de criterii, puncte de vedere, practici și produse ale unui grup social puțin cunoscut anterior sau ale comunității căreia îi aparține.
Pentru a putea dezvolta competența interculturală, profesorii ar trebui să:
- se familiarizeze cu terminologia specifică domeniului;
- să învețe cum să abordeze diversitatea culturală existentă în școală și în afara ei;
- să știe cum să proiecteze lecții și activități care vizează dezvoltarea competenței interculturale;
- să conceapă jocuri, activități de simulare sau jocuri de rol ori proiecte de tip etnografic pentru a dezvolta competența interculturală;
- să stimuleze activitățile în grupe multiculturale, pentru a dezvolta deschiderea, empatia și cooperarea;
- să folosească literatura, filmele sau muzica pentru a dezvolta competența interculturală;
- să învețe să evalueze competența interculturală;
- să accepte un rol nou, acela al unui ghid, cercetător și participant în procesul de învățare.
Pentru a atinge aceste obiective, profesorul poate avea în vedere patru principii:
1.	Pentru început, să stabilească unde se află elevii săi în privința competenței interculturale. Acest principiu
se referă la faptul că profesorul trebuie să ofere elevilor șansa de a-și împărtăși părerile, cunoștințele, experiențele legate de interculturalitate.
2.	Să faciliteze discuțiile între elevi. Explorarea experiențelor și a ideilor elevilor presupune conversație, dialog
între aceștia. Relatarea unor experiențe, fie ele amuzante sau penibile, trebuie atent regizate de către profesor,
care trebuie să fie atent la caracteristicile individuale și de grup și, în plus, trebuie să aibă abilitatea de a structura eficient comunicarea.
3.	Să creeze un cadru propice pentru învățare activă și reflecție. Aceasta înseamnă că profesorul știe să motiveze
elevii, să le lase suficient timp pentru a comunica și pentru a reflecta la experiențele celorlalți.
4.	Să-i ajute pe elevi să abstractizeze, să conceptualizeze. E important ca profesorul să poată oferi modele despre cum se poate face legătura între o experiență concretă la un concept abstract.
Activități prin care puteți dezvolta competența interculturală:
• brainstorming (culegeți ideile elevilor despre o anumită problemă);
•	scurte prezentări (realizate de profesor, pentru a oferi un input pentru discuții ulterioare; realizate de elevi,
pentru a relata experiențe personale care au legătură cu tema discutată);
• incidente critice (pentru a stimula conștientizarea diferențelor culturale);
• jocuri de rol și simulări (pentru a înțelege ce înseamnă să întâlnești oameni aparținând altor culturi;
•	activități de tip proiect (pentru a îmbogăți orizontul cultural al elevilor și a le deschide interesul pentru alte
culturi);
•	sarcini de tip etnografic (pentru a experimenta interviul și observarea și pentru a cunoaște cultura unei mici
comunități – cea proprie sau o comunitate vecină);
• teste (pentru a oferi informații concrete despre alte culturi).
Recomandăm profesorilor să completeze chestionarul privind abordarea interculturalității în școală (vezi Anexa 6),
pentru a afla cum pot concepe activități atractive și eficiente în acest domeniu. De asemenea, profesorii vor găsi și în
manual alte sugestii pentru realizarea orelor dedicate interculturalității și, mai departe, în lecțiile prezentate în ghid.
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Capitolul II:
Repere metodologice

II.1. Prezentarea manualului

Ce cuprinde manualul?
Două variante: o variantă tipărită și una digitală, care se completează reciproc.
Manualul este structurat în șase unități de învățare, precedate de o recapitulare inițială și urmate de o recapitulare finală.
Parcursul este gândit ca un traseu de cunoaștere coerent, care începe dinspre copil și lumea familiară lui și deschide
apoi perspective spre modele culturale din spațiul național și universal. Astfel, în primul semestru, unitățile de învățare sunt:
Despre mine, De-a ce mă joc, Pe strada mea. Manualul continuă cu explorarea unor texte subsumate ideii de exemplaritate,
care trimit la modele comportamentale (legendele grecești), la tipare culturale (basmele populare), la o istorie a cărții și
la eroi naționali. Am încercat să aducem aceste teme aproape de copii, prin conexiuni cu lumea lor și prin provocarea
reflecției asupra propriilor valori. Astfel, unitățile de învățare propuse pentru semestrul al II-lea sunt: Vreau să salvez lumea,
Călătoresc prin basme, Din carte spre departe.
Pe tot parcursul manualului, am folosit atât metode tradiționale de evaluare (teste la finalul fiecărei unități de învățare și
miniteste de parcurs), cât și metode și instrumente aparținând evaluării complementare (proiecte tematice – individuale
și de grup –, investigații, portofoliu, autoevaluare).
Cum este structurată o unitate de învățare?
Unitățile de învățare abordează în mod integrat toate cele cinci domenii ale disciplinei, fiind organizate în jurul temei
propuse în fiecare unitate și realizându-se diverse corelații între domenii. Structura unei unități de învățare poate fi
transpusă grafic prin schema de mai jos.
Lectură

Redactare

Interculturalitate

Limbă
română

Comunicare
orală

Figura 1. Integrarea domeniilor în cadrul unei unități de învățare
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II. Repere metodologice

Ce ne-am propus?
Să scriem un manual deopotrivă prietenos și serios, cu ajutorul căruia copiii să înțeleagă că a ști să comunice (adică să
asculte, să vorbească, să citească și să scrie) înseamnă să poată descoperi o seamă de lucruri interesante despre lume
și despre ei, dar și să fie performanți în orice altă disciplină școlară. Am dorit ca manualul nostru să le poată stârni elevilor
curiozitatea spre cunoaștere, să le formeze gândirea critică, creativitatea și sensibilitatea pentru frumos. Am încercat să
creăm punți între școală și viață, astfel încât elevii să vadă un sens în ceea ce învață și să-și asume această experiență de
cunoaștere. Am selectat texte variate, pentru care am propus diferite căi de acces către înțelegere și interpretare, toate
bazate pe un dialog autentic între text și cititor, astfel încât fiecare elev să-și poată construi propria înțelegere și interpretare
a textului. Am propus activități și exerciții foarte diverse, pentru niveluri și interese diferite, mizând pe implicarea copiilor
în explorarea diverselor teme și pe capacitatea lor de a accepta provocările.

Fiecare unitate de învățare se deschide printr-o pagină de gardă, care cuprinde o imagine adecvată temei și conținuturilor abordate.

conținuturile învățării

numărul unității de învățare

Conținuturile sunt grupate pe cele cinci domenii din programă, fiind abordate în ordinea următoare: lectură (text de
bază și text auxiliar), interculturalitate, comunicare orală, limbă română și redactare. Fiecare unitate de învățare se
încheie cu o recapitulare și cu o evaluare ce urmărește nivelul atingerii competențelor specifice selectate pentru unitatea respectivă. La finalul secvențelor de lectură și de limbă, varianta digitală conține câte un minitest.

Profesor

Demersul propus este coerent și unitar în fiecare dintre secvențele unității de învățare, urmând un algoritm bazat pe
ciclul descris în următoarea schemă:
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titlul unității de învățare

te

Sis

e
zar

ti
ma

Structurare
Figura 2. Fazele și subfazele ciclului de predare-învățare care pot fi urmate în cadrul unei unități de învățare (după Singer & Moscovici, 2008)
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Etapa imersiei
Elevii își amintesc cunoștințe/abilități legate de temă și încep explorarea acesteia, folosind achizițiile anterioare.
Caută noi informații, planifică sau realizează sarcini simple, prin activarea achizițiilor anterioare asociate noilor
conținuturi/unei noi teme.
Manualul sprijină această etapă prin:
- sarcini de lucru menite să activeze cunoștințe anterioare;
- seturi de activități de explorare ce se bazează pe achiziții anterioare în relație cu tema nouă/noile conținuturi.
Etapa structurării
Elevii sunt ghidați să atingă un alt nivel de înțelegere, pe măsură ce interpretează rezultatele experiențelor din faza
de imersie.
Profesorul sprijină elevii ajutându-i să-și sintetizeze observațiile, să rezume înțelegerea, să exploreze inferențele pro
prii pentru a sistematiza ceea ce au descoperit.
Apoi profesorul ajută elevii să folosească terminologia potrivită și să explice, să tragă concluzii și să generalizeze.
Manualul sprijină această etapă introducând noi concepte, îmbogățind conținuturile sau/și integrând noile conținuturi, propunând sinteze teoretice și explicații.

În fiecare unitate de învățare, fiecare dintre cele cinci domenii figurează cu o lecție/un set de lecții.
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II. Repere metodologice

Etapa aplicării
Elevii învață să aplice cunoștințele/abilitățile învățate în noi contexte, încercând să rezolve probleme specifice domeniului de cunoaștere.
Manualul include/prevede accente aplicative, exerciții, activități practice, proiecte etc. pentru exersare, presupunând
apoi deschideri către alte texte sau contexte, pentru extinderea cunoașterii.
Tot în această etapă sunt incluse evaluarea şi reflecția: măsurarea achizițiilor şi identificarea contextelor în care
acestea pot fi aplicate, a modului în care s-a produs învățarea.

II. Repere metodologice

Lecțiile centrate pe un anumit conținut sunt structurate pe baza unui algoritm asemănător, evidențiat de fiecare dată
prin culori distincte:
•	
Pentru început (galben) – secvență care
cuprinde 2 – 3 exerciții și valorifică acele
cunoștințe anterioare ale elevilor pe care se
pot construi noile achiziții, urmărind în același
timp să stimuleze interesul elevilor pentru temele abordate; în cazul lecțiilor de literatură,
această secvență este urmată de textul de
bază propus pentru studiu, care este însoțit
de explicații lexicale și de câteva întrebări
privind Impresiile după prima lectură;
• Explorare (mov) – secvență care cuprinde
mai multe exerciții de familiarizare cu tema,
bazate pe învățarea prin descoperire;
• Repere (portocaliu) – secvență care propune
o sinteză teoretică a celor descoperite în Explorare;
• Aplicații sau Exerciții (albastru) – secvență care propune transferul noilor achiziții în noi contexte; de asemenea,
aici intră și evaluarea și reflecția asupra celor învățate;
• Interpretare sau Reflecții (roșu) – secvență din cadrul lecțiilor de lectură în care se discută semnificațiile textului
sau secvență din cadrul lecțiilor de comunicare sau de limbă care solicită reflecții asupra celor învățate;
• Provocări sau Deschideri (verde) – secvență care propune punți de legătură cu realitatea, cu alte discipline, soli
citând gândirea critică și creativă a elevilor;
•	
Evaluare/Autoevaluare (gri) – secvențe care propun miniteste și criterii de evaluare vizând achizițiile din lecția/
lecțiile respective.
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Sintetic, în cadrul unei unități de învățare, demersul urmărește cele trei etape pentru setul de lecții/lecția din fiecare
domeniu, pe baza algoritmului descris în tabel:

Etapa imersiei

Etapa structurării

Etapa aplicării

Lectură

Comunicare
orală

Interculturalitate

Limbă română

Redactare

TEXTUL DE BAZĂ
• Pentru început
• Prima lectură a
textului
• Impresii după prima
lectură
• Explorare

• Pentru început
• Explorare

• Pentru
început
• Explorare

• Pentru început • Pentru
• Explorare
început
• Explorare

• Repere
• Aplicații
• Interpretare

• Repere
• Aplicații

• Repere
• Aplicații

• Repere
• Eerciții

• Repere
• Aplicații

• Deschideri/ Provocări
• Evaluare/
Autoevaluare/
Portofoliu

• Provocări
• Evaluare/
Autoevaluare/
Portofoliu

• Provocări
• Evaluare/
Autoevaluare/
Portofoliu

• Reflecții
• Deschideri
• Evaluare/
Autoevaluare/
Portofoliu

• Deschideri
• Evaluare/
Autoevaluare/
Portofoliu

TEXTUL AUXILIAR
demers simplificat:
punere în context, discutarea textului, rubrica
Biblioteci deschise

Cum este structurată o lecție?
La nivelul fiecărei lecții, am preferat un demers inductiv, plecând dinspre exerciții spre teorie, indiferent de domeniul
disciplinei.
Profesorul va putea alege diverse modele de proiectare a lecției, astfel încât să ajusteze demersul pentru clasele
sale. Important este să reușească să creeze un continuum al procesului de predare-învățare-evaluare.
În funcție de scopurile și de tipul lecției, profesorul poate folosi diverse modele de structurare a demersurilor didactice. Pentru că modelul tradițional (prezent în aproape toată literatura de specialitate de la noi şi omniprezent în practica
didactică) este tributar unei viziuni fragmentare, sugerăm două modele pe care le considerăm valoroase pentru că
mizează pe continuitatea şi transparența procesului de predare-învățare, pe implicarea elevilor în propria învățare şi pe
dezvoltarea competențelor metacognitive. Ele pot fi folosite pentru o singură lecție, dar şi pentru o suită de lecții unitare
tematic (de exemplu, în abordarea unei poezii, a modurilor verbului etc.). Mai multe exemple şi discuții pe marginea
scenariilor lecțiilor vor fi prezentate pentru fiecare unitate de învățare în parte.
Modelul gândirii critice sau modelul „Evocare – Constituirea sensului – Reflecție“ (Steele, Meredith, Temple, 1998).
Acest model integrează principiile pe care se bazează celelalte două modele prezentate: importanța caracterului procesual al învățării şi integrarea lui în orizontul cunoştințelor şi preocupărilor elevilor.
Modelul vizează dezvoltarea gândirii critice (este, de altfel, cunoscut şi sub denumirea de „modelul gândirii critice“)
şi cuprinde trei etape, foarte apropiate de algoritmul didactic propus în manual:
1. Evocare/Actualizare
Ce ştiu despre subiect şi ce aş dori să
aflu?
– activități de recuperare şi de sistematizare a cunoştințelor pe care elevii le
au deja despre tema ce urmează a fi
abordată în lecție; discuție referitoare
la interesele elevilor față de temă

2. Constituirea sensului
Învățarea noilor conținuturi/strategii
– anunțarea subiectului lecției noi;
– activități de predare-învățare în
ordinea desfăşurării lor;
– feedback oferit pentru fiecare
activitate.

25

3. Reflecție
Ce am învățat, cum explic şi corelez
noile cunoştințe?
– reamintirea parcursului de învățare şi
a conținuturilor abordate;
– înțelegerea rostului fiecărei activități;
– identificarea contextelor noi în care
elevii vor putea folosi deprinderile,
cunoştințele noi;
– tema pentru acasă.

II. Repere metodologice

Pașii demersului
didactic/Domenii de
conținut

Dacă primele două etape ale lecției sunt cuprinse în diverse formule şi în proiectul de lecție tradițional, ultima etapă este
adesea neglijată în practica didactică. Ea are o importanță deosebită pentru o învățare conştientă din partea elevilor, prin
care să înțeleagă sensul efortului lor, care să-i motiveze pentru învățare şi să le dezvolte capacitățile metacognitive.
Modelul „Eu fac – noi facem – tu faci“, în 5 paşi, se bazează pe principiile învățării eficiente, conform cărora mai
întâi profesorul arată sau modelează pentru elevi ceea ce ei vor învăța („Eu fac“), apoi elevii exersează împreună, ghidați
de profesor şi colegi („Noi facem“), iar în final elevii încearcă să demonstreze în mod independent ce au învățat („Tu
faci“). Este un model tradițional, dar asigură un echilibru între activitatea profesorului (deținând aici rolul expertului) şi
cea a elevilor, care sunt implicați în explorarea temei sau în exersarea unor deprinderi.
Începutul lecției
(echivalent cu rubrica intitulată în
manual Pentru început)

II. Repere metodologice

Mijlocul („inima“) lecției
(echivalent cu rubricile Explorare,
Repere și Aplicații/Exerciții din
manual)

Finalul lecției
(echivalent cu rubricile
Deschideri/Provocări, Reflecții și
Portofoliu din manual)

1. Deschiderea

– Ce vom învăța?
– De ce este important să învățăm asta?
– Ce ştim despre temă? (din clasă sau din afara clasei)
– Ce vom face?

2. Introducerea temei
noi

– Exemple şi exerciții care valorifică cunoştințele anterioare
ale elevilor;
– Profesorul oferă explicații, modelează, demonstrează şi
oferă exemple pe marginea temei (prelegere intensificată,
de exemplu), oferind abordări diverse.
De exemplu, într-o lecție ce are ca scop deprinderea de
către elevi a abilității de rezumare, profesorul poate oferi un
model de rezumat făcut de el însuşi sau le poate prezenta
elevilor un rezumat realizat de altcineva (o înregistrare
audio, video sau un text scris).
Această parte nu trebuie să depăşească 10 – 15 minute.

3. Practică ghidată

– Elevii sunt implicați în activități de explorare a temei din mai
multe perspective, fiind ghidați de profesor.

4. Practică independentă

– Elevii rezolvă independent sarcini prin care demonstrează
gradul în care au asimilat noile achiziții.

5. Închiderea

– Sintetizarea celor învățate;
– Discutarea modului în care elevii pot aplica achizițiile în
contexte noi.

În cazul adoptării acestui model, este important ca profesorul să cunoască impactul pe care-l au diferitele metode
de predare-învățare asupra învățării. Reproducem, mai jos, piramida învățării care prezintă media gradului de reținere a
informațiilor în funcție de metoda de predare-învățare folosită, pentru a observa că oamenii învață mai bine atunci când
sunt implicați în procesul învățării. Conform diagramei oferite, se pare că elevii sau adulții rețin şi înțeleg mai bine ceea
ce învață atunci când sunt implicați în discuții, în activități aplicative, în care explorează și experimentează aspecte noi
şi, mai ales, atunci când le predau ei înşişi o anumită temă celorlalți.
5%
urmărind
prezentări orale
10% citind
20% urmărind materiale
audiovizuale
30% urmărind demonstrații directe
50% discutând, schimbând idei
75% practicând, experimentând
90% predându-le altora

Figura 3. Piramida învățării (sursa: National Training Laboratories, Bethel, Maine)
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Rolul avatarului
Pe tot parcursul unităților/lecțiilor apare un personaj simpatic, un stilou-supererou, care sugerează ideea că învățătura te face puternic. Acesta are ipostaze diferite, indicând tipurile de AMII din versiunea digitală a manualului.
Avatarul cu căști semnalează o activitate statică, de ascultare activă și observare dirijată a unei imagini
semnificative.
Avatarul cameraman, care filmează, indică o activitate animată (filmuleț sau scurtă animație).
Avatarul cu o mână ridicată și bifând semnalează o activitate interactivă, de tip exercițiu sau joc, în urma
cărora elevii vor primi feedback imediat.

II.2. Sugestii privind evaluarea

II. Repere metodologice

Evaluarea se află în strânsă legătură cu proiectarea activității didactice, asigurând premisele desfășurării în condiții
optime a procesului de predare-învățare. De fapt, predarea, învățarea și evaluarea se află într-o relație circulară continuă,
redată ca în schema de mai jos, predarea determinând învățarea, învățarea creând premisele evaluării, iar evaluarea
influențând predarea, rezultatele constatate constituind baza reluării procesului instructiv-educativ.

Tipuri de evaluare folosite la orele de limba și literatura română
Există mai multe clasificări ale tipurilor de evaluare, în funcție de criteriul stabilit. După criteriul momentului în care
se integrează în desfășurarea procesului didactic, se poate vorbi de existența a trei tipuri de evaluare: evaluare inițială,
evaluare continuă, evaluare sumativă.
1. Evaluarea inițială, realizată la începutul unui nou ciclu curricular, la începutul anului școlar sau când o clasă este
preluată de un alt profesor, are scop predictiv și urmărește stabilirea nivelului de pregătire a elevilor. Informațiile obți
nute în urma evaluării îl ajută pe profesor să identifice nivelul achizițiilor și al competențelor și îi permite planificarea activităților didactice viitoare, inclusiv elaborarea unor planuri de intervenție personalizată și realizarea unor programe di
ferențiate. De regulă, evaluarea inițială se aplică înaintea oricărei recapitulări care ar putea denatura rezultatul acesteia.
Evaluarea inițială de la începutul clasei a V-a ar trebui să țină cont de un aspect important: competențele pe care
elevii de primar ar trebui să le aibă sunt altele decât cele pe care le dobândeau conform vechii programe.
Competențele de comunicare orală sunt mai multe, elevii fiind capabili ca la receptarea unui text oral:
• să extragă informații de detaliu dintr-un text literar sau nonliterar;
• să realizeze deducții simple;
• să deducă sensul cuvintelor din context;
• să sesizeze abaterile lingvistice de la normele în vigoare;
• să manifeste curiozitate şi atenție față de mesajele orale;
• să manifeste interes şi o atitudine deschisă față de mesajele orale.
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În privința producerii de text oral, elevii sunt capabili:
• să descrie un obiect, o ființă, un personaj;
• să relateze întâmplări, ordonate logic şi cronologic;
• să prezinte un proiect individual sau de grup;
• să participe la interacțiuni orale, inițiind şi menținând comunicarea;
• să se adapteze la diferite situații de comunicare, în funcție de partenerul de dialog.
În receptarea mesajelor scrise care au maximum 800 de cuvinte, elevii sunt capabili:
• să extragă informații de detaliu dintr-un text literar sau nonliterar, formulând concluzii simple;
• să dea un răspuns emoțional şi să asocieze cu experiențe proprii elementele descoperite într-un text citit;
• să formuleze şi să susțină o părere proprie despre un text;
• să înțeleagă un text;
• să sesizeze abaterile lingvistice;
• să manifeste interes pentru lectură.

II. Repere metodologice

În redactarea de texte, elevii sunt capabili:
• să aplice regulile de despărțire în silabe;
• să recunoască şi să remedieze greşelile de ortografie şi de punctuație;
• să redacteze texte funcționale;
• să redacteze scurte descrieri;
• să povestească pe scurt întâmplările dintr-un text narativ sau din propria viață;
• să manifeste interes pentru scrierea narativă.
2. Evaluarea formativă este continuă și însoțește întregul parcurs didactic. Acest tip de evaluare îi permite profesorului să urmărească sistematic progresul elevului și să-și adapteze în timp real demersul didactic, în funcție de
specificul situațiilor identificate. În plus, prin evaluarea formativă se cuantifică actul învățării atât din punct de vedere
cantitativ, cât şi calitativ. Evaluarea formativă nu trebuie să sancționeze elevul pentru ceea ce nu știe sau nu poate
realiza, ci să ofere informații despre ce știe și ce poate să facă elevul cu ceea ce a învățat, evidențiindu-i limitele sau/
și performanțele.
Manualul propune câteva instrumente de evaluare formativă, cum ar fi minitestele de la finalul domeniilor Lectură și
Limbă română, AMII-urile interactive din varianta digitală, fișele de autoevaluare, grilele de evaluare și chestionarele de
autoevaluare pentru activitățile de comunicare orală sau de redactare.
3. Evaluarea sumativă se realizează, de obicei, la sfârșitul unei perioade de instruire de lungă durată, la finalul parcurgerii unei unități de învățare, la sfârșit de semestru, de an școlar sau de ciclu curricular.
La finalul fiecărei unități de învățare, metoda propusă fiind cea a probei scrise, manualul oferă câte un model de test
sumativ, conceput pe baza unei matrice de specificații atent elaborate, în ghidul profesorului existând și baremul de
evaluare și notare aferent.
Fiecare test are ca punct de plecare un text-suport de același tip cu textul de bază studiat în unitatea respectivă.
Testul este alcătuit din două părți. Prima parte, A, căreia îi sunt alocate 60 de puncte, se constituie dintr-un item semiobiectiv de tip întrebare structurată, alcătuit la rândul său din 10 cerințe a câte 6 puncte fiecare, toate vizând înțelegerea textului, după cum urmează: cinci cerințe urmăresc nivelul fonetic, lexico-semantic și gramatical, iar cinci cerințe
nivelul stilistic-textual. De regulă, cerințele care intră în componența itemului de tip întrebare structurată sunt itemi
semiobiectivi cu răspuns scurt, un item obiectiv de tip alegere multiplă și cel puțin un item subiectiv care presupune un
răspuns elaborat. Cele zece cerințe ale întrebării structurate evaluează de regulă competențele specifice de tip 2, vizând
receptarea textului scris de diverse tipuri, și competențele specifice de tip 4, care au în vedere competența lingvistică,
precum și conținuturile asociate acestora, abordate în cadrul unității.
Cea de-a doua parte, B, căreia îi sunt alocate 30 de puncte, și se constituie dintr-un item subiectiv de tip eseu structurat, reperele fiind centrate pe evaluarea, de regulă, a competenței 3, Redactarea textului scris de diverse tipuri, și a
competenței 4, Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise, evaluându-se
doar conținuturile asociate exersate în cadrul unității respective.
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Text-suport

Itemi de tip întrebare
structurată

Spre exemplu, evaluarea de la finalul unității 1 are
ca punct de plecare un fragment dintr-un text literar,
A murit Luchi... de Otilia Cazimir, iar analiza itemilor
demonstrează raportarea la competențele specifice
din programă și la conținuturi abordate în cadrul
acestei unități, conform tabelului de mai jos.
A. Item de tip întrebare structurată
Nr.
cerinței

Competența specifică vizată

Conținutul vizat

Cerința

1.

4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere şi de
exprimare corectă a intențiilor comunicative

Sinonime

Notează câte un sinonim potrivit pentru
sensul din text al cuvintelor evidențiate cu
galben.

2.

4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere şi de
exprimare corectă a intențiilor comunicative

Antonime

Scrie câte un antonim pentru cuvintele
evidențiate cu verde în textul dat.

3.

4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere
şi de exprimare corectă a intențiilor comunicative

Câmpul lexical

Transcrie, din text, trei cuvinte din câmpul
lexical al școlii.

4.

4.3. Monitorizarea propriei pronunții şi
scrieri şi a pronunției şi scrierii celorlalți,
valorificând achizițiile fonetice de bază

Tipuri de sunete/Vocală.
Consoană. Semivocală

Numește felul sunetelor din cuvântul
doamna.

5.

4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere şi de
exprimare corectă a intențiilor comunicative

Propoziția simplă.
Propoziția dezvoltată
Propoziția afirmativă.
Propoziția negativă

Menționează felul următoarelor propoziții,
având în vedere alcătuirea lor și aspectul
predicatului:  Intrăm în clasă.  Știu.
 Dar nu răspund.

6.

2.1. Identificarea informațiilor importante
din texte literare și nonliterare, continue,
discontinue şi multimodale

Textul literar
Personajul

Precizează cine este personajul care po
vestește în fragmentul dat.

Strategii de comprehen
siune: inferențe simple

Alege litera corespunzătoare răspunsului
corect. Luchi este supărată fiindcă:
a. are șorț negru;
b. era caraghioasă;
c. ochii fetelor o împung;
d. stă cu mâinile pe pupitru.

7.

2.1. Identificarea informațiilor importante
din texte literare și nonliterare, continue,
discontinue şi multimodale
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II. Repere metodologice

Item de tip eseu structurat

A. Item de tip întrebare structurată
Nr.
cerinței

Competența specifică vizată

Conținutul vizat

Cerința

8.

2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse

Idee principală
Cuvinte-cheie

Formulează prima idee principală a fragmentului, menționând cuvântul-cheie al
acestuia.

9.

2.1. Identificarea informațiilor importante
din texte literare și nonliterare, continue,
discontinue şi multimodale

Strategii de interpretare:
discutarea mesajului/
mesajelor textului

Motivează de ce o întreabă profesoara pe
fetiță cum i se spune acasă.

10.

2.1. Identificarea informațiilor importante
din texte literare și nonliterare, continue,
discontinue şi multimodale

Strategii de interpretare:
discutarea mesajului/
mesajelor textului

Explică semnificația propoziției „Luchi nu
mai este“, din ultimul paragraf al textului.

B. Item de tip eseu structurat
Nr.
cerinței

II. Repere metodologice

B.

Competența specifică vizată

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme
familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau ima
ginate

Conținutul vizat

Cerința

Scrie un text de 10 – 15 rânduri în care să
relatezi o întâmplare trăită de tine în prima
Etapele scrierii: generarea
zi de școală.
ideilor, planificare, scriere
În redactarea textului, vei avea în vedere:
Prezentarea textului: scrisul
• să respecți tema și să prezinți întâmpla
de mână, așezarea în pagină
rea sub forma unei relatări;
Părțile textului: introducere,
• să existe introducere, cuprins și încheiere,
cuprins, încheiere; paragrafe
fiecare idee nouă fiind marcată printr-un
Stil: corectitudine
paragraf;
gramaticală, respectarea
• să te exprimi corect, clar și adecvat;
convențiilor ortografice şi de
• să respecți normele de ortografie și de
punctuație
punctuație;
• să fii atent/atentă la aspectul textului, adică
la așezarea în pagină și la felul cum scrii.

Lucrarea scrisă semestrială (teza) este o altă evaluare sumativă, concepută, de regulă, ca probă scrisă. Sugerăm ca
structura subiectului să nu se îndepărteze foarte mult de cea a evaluărilor de la finalul unităților, doar că de această dată
competențele evaluate și conținuturile asociate acestora vor fi selectate din mai multe unități de învățare.
Metode de evaluare
Criteriul cel mai des folosit în clasificarea metodelor de evaluare este cel istoric, prin urmare se vorbește despre
metode tradiționale, respectiv metode alternative și complementare de evaluare.
Metode tradiționale de evaluare

Metodele alternative şi complementare de evaluare

Observare sistematică a comportamentului elevului față de activitatea şcolară
Probe scrise (teste, redactarea unor texte)
(fișa de observație, fişe de evaluare, scara de clasificare, lista de control)
Probe orale (răspunsuri la întrebările profesorului)
Investigație
Probe practice (dramatizări, recitări, alcătuirea
Autoevaluare (chestionare, jurnal reflexiv, cu accent pe metacogniție)
unor volume)
Proiect
Portofoliu

Observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor.
Fișa de observație
Observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor este o metodă de evaluare care oferă profeso
rului informații importante despre evoluția fiecărui elev din perspectiva modului în care reacționează la sarcinile de
lucru și în care se comportă în clasă, dar și din perspectiva competențelor pe care le are.
În timp ce elevii rezolvă sarcinile de lucru individual, în perechi sau în grupe, profesorul pregătește următoarea
secvență a lecției sau poate face observații care îi vor folosi apoi în evaluare și notare. Chiar dacă activitățile sunt în
perechi sau în grupe, evaluarea trebuie să fie individuală, având în vedere caracterul dinamic al componenței grupelor
și schimbarea în permanență a rolurilor pe care elevii le au în grupe.
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Elevul

Data

Descriptor
1
a.

Bogdan B.

20.IX

b.

2
c.

a.



b.

3
c.



a.

b.

4
c.

a.

b.

5
c.

a.













b.

c.

23.IX
….
Oana B.

20.IX





Tabelul va continua la fel cu toți elevii clasei și pot fi elaborate tabele diferite pentru fiecare unitate de învățare.
Realizarea acestui instrument de evaluare devine facilă atunci când se face sistematic, fișele de observație putând
lua orice formă, în funcție de creativitatea profesorului, de unitatea de învățare și de specificul clasei.
Portofoliul este un instrument complementar de evaluare, fiind alcătuit din lucrări ale elevilor prin care se probează activitatea şi progresul lor pe o anumită perioadă. Portofoliul se concretizează într-o mapă, un dosar, un
biblioraft, o cutie în care se pun aceste lucrări ce trebuie păstrate într-un loc accesibil. Este bine ca toate portofoliile
să fie aranjate într-un anumit loc din clasă, pentru ca fiecare elev să-l poată folosi pe cel propriu când are nevoie să
verifice unele date, să dea o informație unui coleg, să refacă anumite produse, să-l organizeze după anumite criterii
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II. Repere metodologice

Un instrument util, al cărui avantaj este caracterul mai puțin cronofag, este fișa de observație, care poate fi organizată în funcție de aspectele pe care profesorul le va urmări. Capacitățile evaluate se trec în fișă sub forma unor
descriptori care corespund unor intervale de notare. Apoi se realizează un tabel care va cuprinde, nominal, toți elevii,
iar în dreptul lor, rubricile numerotate (corespunzător capacităților vizate, pe nivele de descriptori). În rubrici se trec
bife sau semne grafice pentru fiecare elev și capacitate evaluată, în dreptul nivelului atins. Tabelul poate avea mai
multe spații prevăzute pentru fiecare elev, astfel încât să permită observarea sa la câteva activități similare, ceea ce
facilitează evidențierea evoluției lui.
Capacitățile urmărite pot fi următoarele:
1. Modul de integrare a informațiilor noi în sistemul propriu de cunoştințe
a. grad mare de înțelegere a unui text ascultat, integrarea logică a noilor cunoştințe, făcând legătura cu cele
vechi, înțelegere bazată pe argumente logice; b. înțelegerea textului ascultat, integrarea logică a noilor informații
în sistemul celor existente deja, cu argumente puține; c. dificultăți de înțelegere a textului, elevul face legături
intuitive cu celelalte cunoştințe, fără să poată interpreta sau argumenta faptele;
2. Capacitatea de exprimare orală
a. elevul formulează enunțuri coerente, utilizează corect categoriile gramaticale învățate, foloseşte limbajul
nonverbal și paraverbal; b. enunțuri coerente, dar cu defecte în ceea ce priveşte categoriile gramaticale învățate,
nu valorifică limbajului nonverbal și paraverbal; c. enunțuri incoerente, dezacorduri.
3. Exprimarea scrisă
a. redactarea corectă din punctul de vedere al morfo-sintaxei, folosirea corectă a semnelor de punctuație,
respectarea regulilor de construire a unui text; b. redactarea corectă, cu respectarea normelor de realizare a textului, folosirea inconsecventă a semnelor de punctuație; c. redactarea defectuoasă din punct de vedere lexical
şi morfologic, fără folosirea semnelor de punctuație, neglijență în ordonarea informației;
4. Creativitatea
a. libertate mare în interpretarea informației, creând cu uşurință noi contexte ficționale; b. libertate limitată
în interpretarea informației, elevul creează destul de dificil contexte ficționale proprii, imaginație neexersată,
având sporadic efecte spectaculoase; c. dificultăți de interpretare, fără posibilitatea de a imagina noi situații.
5. Relaționarea în grup
a. elevul este capabil de ascultare activă, manifestă o atitudine de colaborare cu membrii grupului, respectă opinia
celorlalți, se implică în activitate, are o atitudine critică față de argumentele ascultate, evaluează situațiile şi oferă
grupului soluții; b. ascultare activă, însă manifestă o preocupare prea mare față de propriile idei, defecte de colaborare, dificultăți de comunicare pe bază de argumente, se implică în activitatea grupului, oferă soluții şi insistă ca
acestea să fie luate în considerare (tendințe de a monopoliza activitatea); c. dificultăți în comunicare, nerăbdare în
a-i asculta pe ceilalți, apatie în susținerea propriilor păreri, argumentare slabă, înclinație spre pasivitate.
Notă: Pentru fiecare capacitate evaluată, nivelul a corespunde notelor de 9 şi 10, nivelul b notelor 7 şi 8, nivelul c
pentru 5 şi 6. Notele sub 5 se dau atunci când elevul nu reuşeşte să întrunească niciuna dintre cerințe.
Modelul unei fișe de observație este prezentat mai jos.

II. Repere metodologice

etc. Portofoliul poate fi consultat şi de profesorii de alte specialități, care pot descoperi ce competențe are un elev
pentru alte arii curriculare.
Portofoliile sunt de mai multe tipuri:
• portofoliu de progres sau de lucru (conține toate lucrările dintr-o anumită etapă);
• portofoliu de prezentare (conține o selecție a celor mai bune lucrări ale elevului);
• portofoliu de evaluare (conține obiectivele evaluării, lucrările prin care elevul a fost evaluat, grafice cu evoluția
elevului, aprecieri ale profesorului, rezultate la concursuri tematice etc.).
Este bine să se stabilească şi să se comunice elevilor când va fi evaluat portofoliul (indiferent de tipul lui) şi pe
ce perioadă.
În acest manual, portofoliul se revizuieşte şi se evaluează la sfârşitul celor două semestre (vezi secvența Evalua
rea portofoliului de la pp. 109 şi 199).
Este bine ca revizuirea portofoliului să se facă împreună de către elev împreună cu un coleg, care poate comenta
valoarea unor piese și poate face sugestii pentru îmbunătățire. Și părinții trebuie să cunoască activitatea depusă
pentru realizarea lucrărilor din portofoliu – îl pot consulta la şedințele cu părinții sau li se poate trimite acasă portofoliul, pentru a fi văzut.
Revizuirile sau chiar organizarea portofoliului se poate face tematic, în cazul unui portofoliu de progres. De exemplu, lucrările de limbă română pot fi o mapă separată într-un biblioraft, alături de o mapă care să conțină lucrările din
celelalte domenii; lucrările despre textul narativ pot fi puse într-o mapă separată de lucrările care se ocupă de textul
liric etc. Pentru portofoliile de prezentare se selectează anumite produse pe baza unor criterii stabilite împreună cu
profesorul.
Evaluarea portofoliului este un proces destul de delicat. Accentul trebuie pus pe progresul elevului, care trebuie
încurajat. Cum personalitățile sunt diferite, este bine ca aprecierile şi criteriile de evaluare să difere de la un elev la
altul. De exemplu, dacă un elev este dezordonat, se apreciază ordinea pieselor din portofoliu, dacă un elev se limitează la manual, se apreciază efortul de investigație, de aducere a unor informații suplimentare pe o anumită temă
etc. Nota trebuie să încurajeze, să stimuleze elevii în propria dezvoltare.
Unii profesori cer ca prezentarea portofoliului să se facă şi oral, elevul justificând alcătuirea acestuia, făcând aprecieri asupra produselor etc. Profesorul apreciază calitatea portofoliului, acordând o notă pe care o justifică.
Structura portofoliului trebuie să fie discutată cu elevii. Se recomandă ca portofoliul să conțină:
• un cuprins cu titlul fiecărui produs şi pagina la care se găseşte;
• o pagină în care elevul argumentează de ce alcătuieşte portofoliul;
• lucrările elevului;
• o pagină cu o autoevaluare a portofoliului, în care elevul poate spune ce şi cum a învățat realizând portofoliul
şi îşi poate estima nota; poate folosi şi o grilă de autoevaluare ca cea de mai jos;
Da

Nu

Parțial

Portofoliul meu conține piese variate.
Portofoliul meu conține piese de pe tot parcursul semestrului.
Piesele incluse prezintă idei valoroase, originale.
Exprimarea este clară, convingătoare.
Sunt respectate normele gramaticale, de ortografie și de punctuație.
Așezarea în pagină este atractivă, am folosit culori sau desene pentru a sublinia sau
ilustra ideile comunicate.
Scrisul este citeț.
Se vede un progres de la prima până la ultima piesă realizată în acest semestru.

• aprecieri ale colegilor sau ale profesorului;
• justificare a reorganizării portofoliului sau a selectării lucrărilor pentru un portofoliu de prezentare.
Portofoliul este o metodă care încurajează creativitatea, dezvoltarea unor competențe diverse şi învățarea autodirijată, scăzând stresul evaluărilor tradiționale. Dezvoltă reflexivitatea elevilor şi capacitatea de autoevaluare, putând
să ofere o imagine complexă despre un elev, dar şi despre o clasă sau chiar o şcoală.
Dezavantaje ale acestui tip de evaluare sunt lipsa de precizie a notei pentru care sunt construite criterii specifice
de către profesor şi timpul îndelungat în care se realizează portofoliul.
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Proiectul poate fi individual sau de grup; începe în clasă, se desfășoară acasă și se încheie în clasă.
Manualul propune și realizarea a trei proiecte, unul individual (în unitatea II) și două ce vor fi elaborate în echipe (în
unitățile III și V). Am avut în vedere gradarea în ceea ce privește complexitatea temei și diversitatea resurselor pe care
elevii le pot folosi. Am considerat că, neîncărcând fiecare unitate de învățare cu câte un proiect, îi conferim acestei
metode alternative de învățare importanța pe care o merită, astfel încât în planificare să fie alocat suficient timp (trei
săptămâni) pentru elaborarea, prezentarea și evaluarea proiectului. Este important ca elevii să beneficieze de îndrumarea profesorului pe tot parcursul elaborării proiectelor. În ghidul de față, profesorul va găsi sugestii pentru cum va putea
să inițieze proiectul, cum să urmărească derularea procesului și cum să evalueze produsul final realizat de elevi.
La sfârșitul proiectului, poți demonstra că stăpânești următoarele competențe:
Am realizat un poster care conține suficiente informații despre jocul prezentat.
Am inclus în posterul meu desene sau fotografii potrivite.
Am prezentat clar jocul în fața colegilor, valorificând informațiile de pe poster, dar și alte detalii, pe
care le-am prezentat oral.
Am răspuns la întrebările colegilor.

Autoevaluarea impune reflecția critică a elevului asupra propriilor activități şi rezultate și
Autoevaluare L1 – L5
este modalitatea prin care acesta îşi dezvoltă
Completează, în caiet, următoarele afirmații:
capacitățile evaluative.
Autoevaluarea urmăreşte comportamentele
 Din ceea ce am învățat, cel mai important mi se pare … .
din domeniul afectiv, care pot fi evaluate prin:
 Cel mai mult mi-a plăcut activitatea … .
– fișe de autoevaluare, în manual (există
EST
 Cel mai dificil mi s-a părut … .
NIT
I
M
astfel de fișe la finalul domeniilor Lectu
ră și Limbă română din fiecare unitate, cu
cerințe standard):
– scări de clasificare, care îi ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obținute și să conștientizeze necesitatea depunerii unor eforturilor în vederea atingerii obiectivelor stabilite.
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II. Repere metodologice

M-am încadrat în timpul alocat pentru prezentare.

I. Despre mine.
Selfie

Unitatea de
învățare

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.4
3.1
3.3
4.2
4.3
5.1

Competențe
specifice
Conținuturi

Semestrul I

34

6
1
1

6

3
2
1

Textul literar: Prietenul meu de Ioana Pârvulescu
Cuvântul-cheie. Tema. Planul simplu de idei
Textul nonliterar: scurtă istorie a selfie-ului
Text auxiliar: fragment din Hronicul și cântecul vârstelor de Lucian Blaga

Identitatea personală. Emoțiile

Exprimarea adecvată a emoțiilor. Roluri în comunicare

Propoziția. Tipuri de propoziții
Cuvântul și dicționarul
Sinonimele. Antonimele
Câmpul lexical
Tipurile de sunete
Silaba. Accentul

Etapele scrierii. Relatarea unor experiențe personale
Notițele

Recapitulare

Evaluare

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

4

Număr de
ore

VI

VI

V + VI

IV + V

III

III

II + III

I

Săptămâna

Observații

Anul şcolar 2017 – 2018 are 35 de săptămâni de cursuri.
Semestrul I: 18 săptămâni (cursuri: 11.09.2017 – 22.12.2017, vacanță de iarnă: 23.12.2017 –
14.01.2018, cursuri: 15.01.2018 – 2.02.2018) x 4 ore/săptămână = 72 de ore
Vacanță intersemestrială: 3.02.2018 – 11.02.2018
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni (cursuri: 12.02.2018 – 30.03.2018; vacanță de primăvară: 31.03.2018 –
10.04.2018; cursuri: 11.04.2018 – 15.06.2018) x 4 ore/săptămână = 68 de ore
Tezele sunt planificate cu cel puțin trei săptămâni înainte de terminarea fiecărui semestru.
Programul național Școala altfel a fost planificat, în acest document școlar,
în săptămâna 14 – 18 mai 2018.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Activități de intercunoaştere
Recapitulare inițială şi prezentarea manualului

Anul școlar: 2017 – 2018
Unitatea de învățământ: .......................................................................
Profesor: ...............................................................................................
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Clasa: a V-a
Manualul utilizat: Limba și literatura română. Clasa a V-a,
autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi,
Anca Davidoiu-Roman,
Editura Art, București, 2017
Număr de ore pe săptămână: 4 ore

II. Repere metodologice

II.3. Planificare calendaristică

35

1.3
1.4
2.1
2.3
2.4
3.1
3.2
4.2
4.4
4.5
5.1

III. Pe strada
mea

2
7
2
1
2
1
1
5
4

Schimburi de replici în dialog
Reguli de acces la cuvânt

Verbul

Textul narativ ficțional

Prezentarea proiectului individual Jocuri fără vârstă

Recapitulare

Evaluare

Anunțarea proiectului de grup În așteptarea Crăciunului

Textul descriptiv literar: O stradă cu sentimente de Ana Blandiana. Personificarea
Text auxiliar: fragment din O pisică de Tudor Arghezi
Textul descriptiv nonliterar: Persana – un ghem pufos cu o personalitate încântătoare

Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei

Tradiții: Sărbătorile de iarnă
Prezentarea proiectului de grup În așteptarea Crăciunului
Ascultarea activă

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

2
2
1

Descrierea unui obiect

Recapitulare

Evaluare

•

•

•

2
72

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I

II. Repere metodologice

5

Substantivul. Articolul. Posibilități combinatorii ale substantivului. Prepoziția. Substantivul subiect.
Acordul predicatului cu subiectul

1

1

•

VACANŢA DE IARNĂ

2

Diversitate culturală: jocuri de ieri și de azi
Anunțarea proiectului individual Jocuri fără vârstă

•
•

1

6

Textul narativ literar: Vizită… de I.L. Caragiale
Planul dezvoltat de idei
Text auxiliar: fragment din Exuvii de Simona Popescu

•
•
•

Ore la dispoziția profesorului

III. Pe strada
mea
(continuare)

1.1
1.4
2.1
2.2
2.3
2.5
3.3
3.4
4.1
4.4
5.1

II. De-a ce mă
joc

XVIII

XVIII

XVII + XVIII

XVII

XVI + XVII

XV

XIV + XV

XIII + XIV

XII

XII

XII

XI

XI

IX + X + XI

IX

VIII

VII + VIII
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2
2
1

Descrierea unei persoane. Autoportretul

Recapitulare

Evaluare

•

•

•

2
2
2
2
1
2
1

Elemente paraverbale și nonverbale în comunicarea orală
Acte de limbaj: a promite, a declara

Numeralul. Numeralul cardinal și numeralul ordinal

Descrierea unei ființe imaginare

Prezentarea proiectului de grup Itinerar multicultural

Recapitulare

Evaluare

•
•

•

•

•

•

•

(continuare)

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

5

5

Pronumele. Pronumele personal. Pronumele personal de politețe
Adjectivul. Articolul demonstrativ
Gradele de comparație ale adjectivului

•
•
•

Textul narativ literar: Zâna Munților, basm cules de Petre Ispirescu
Text auxiliar: fragment din 1001 de nopți, basme arabe povestite de Eusebiu Camilar

1

Atitudini comunicative. Acte de limbaj: a întreba, a solicita, a felicita

•

•
•

1

Modele comportamentale eroice de-a lungul timpului

•

Diversitate culturală și lingvistică
Anunțarea proiectului de grup Itinerar multicultural

1.2
1.3
2.1
2.3
3.1
3.2
3.3
4.2
4.3
5.2

V. Călătoresc
prin basme

7

Textul narativ literar: Tezeu și Minotaurul de Florin Bican
Textul explicativ (aplicativ)
Textul multimodal. Comparația
Text auxiliar: fragment din Eu sunt Malala de Malala Yousafzai și Patricia McCormick

•
•
•
•

Număr de
ore

•
•

1.1
1.4
2.1
2.2
2.5
3.4
4.1
4.4
4.5
5.1
5.2

IV. Vreau să
salvez lumea

Conținuturi

V. Călătoresc
prin basme

Competențe
specifice

Unitatea de
învățare

Semestrul al II-lea

II. Repere metodologice

XXVII

XXVII

XXVII

XXVI

XXVI

XXV

XXV

XXIII – XXIV

XXIII

XXIII

XXII

XXI – XXII

XXI

XX

XIX – XX

Săptămâna

Observații
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VI. Din carte
spre departe

1.4
2.1
2.4
2.5
3.2
3.4
4.1
4.3
4.5
5.2

XXXIV
XXXIV – XXXV

2
4
1
2
1
3
5
64 [68]

Enunțul. Punctuația enunțului

Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei

Prezentarea textului: inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme

TOTAL ORE PE SEMESTRUL AL II-LEA

Evaluare

Recapitulare finală
Ore la dispoziția profesorului

Recapitulare

•

•

•

•

•

II. Repere metodologice

XXXIII

1

Acte de limbaj: a explica, a recomanda, a afirma

•

XXXIII

XXXIII

XXXII

XXXI

XXXI

XXXI

1

Prezentarea proiectului de grup Imagini ale domnitorului

•

XXX

XXIX

[4]

4

Carte românească de învățătură: de la prima carte tipărită la cartea digitală
Identitate națională
Anunțarea proiectului de grup Imagini ale domnitorului

•
•
•

XXVIII

SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL“

4

Textul narativ nonliterar: Jurnal de călătorie
Text auxiliar: fragment din Scrisoarea III de Mihai Eminescu

•
•

RECAPITULARE INIȚIALĂ

CONȚINUTURI (detaliere)

COMPETENŢE SPECIFICE

38
Test predictiv

Exerciții recapitulative:
– de lectură și de înțelegere de text;
– de identificare a unor cuvinte cu sens
asemănător sau diferit;
– de utilizare a unor grupuri de sunete,
a despărțirii în silabe;
– de scriere corectă;
– de recunoaștere a părților de vorbire
învățate și a unor categorii gramaticale;
– de dictare;
– de redactare a unui text funcțional.

Jocuri și activități de intercunoaștere

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

RECAPITULARE INIŢIALĂ

Activitate frontală, de grup, individuală

Manualul, Ghidul profesorului, fişe, planşe

Manualul, fişe de lucru
Activitate frontală şi individuală

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
SEMESTRUL I

Test predictiv

Autoevaluare

EVALUARE

1

2

1

NR.
ORE

Anul școlar: 2017 – 2018
Unitatea de învățământ: .........................................................................
Profesor: ...............................................................................................
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Clasa: a V-a
Resurse utilizate: • Limba și literatura română. Clasa a V-a, autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Editura Art, București, 2017; • Limba și literatura română.
Clasa a V-a. Caietul elevului, autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, Editura Art Educațional, București, 2017; • Ghidul profesorului, autori:
Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, Editura Art Educațional, București, 2017; • Cartea mea de gramatică. Clasa a V-a, autor: Sofia Dobra, Editura
Art Educațional, București, 2017.
Număr de ore pe săptămână: 4 ore

II. Repere metodologice

II.4. Proiectarea unităților de învățare
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LECTURĂ

2.1
2.2

2.4

Semnificațiile textului

2.1
2.2

2.1

COMPETENŢE SPECIFICE

Cuvântul-cheie. Tema.
Planul simplu de idei

Trăsăturile textului literar

Prietenul meu de Ioana
Pârvulescu

Textul literar:

CONȚINUTURI (detaliere)

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

II. Repere metodologice

– Activități de postlectură: Discuții privind
semnificația textului literar
– Exerciții de formulare a opiniei: joc – Linia valorică
(p. 18) – dezbatere pornind de la întrebarea dacă
există sau nu o legătură strânsă între a fi fată sau
băiat și rezultatele la disciplinele școlare

– Activități de lectură (lucru cu textul)
– Joc. Identificarea unei întrebuințări neobișnuite a
unei chei
– Exerciții de delimitare în fragmente logice a
textului
– Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie din
fiecare paragraf
– Exerciții de identificare a temei textului
– Exerciții de formulare a ideilor principale ale
textului
– Exerciții de formulare a planului simplu
– Turul galeriei. Afișarea planurilor simple și compararea lor

– Activități de lectură (lucru cu textul)
– Exerciții de identificare a emoțiilor și sentimentelor
exprimate în text
– Exerciții de explorare a trăsăturilor textului literar
– Exerciții de ordonare a informației pe baza unui
organizator grafic (personajele textului)
– Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text
citit
– Joc – Pălăriile gânditoare (p. 16)

Portofoliu: fișe
de identitate
pentru personaje

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

EVALUARE

Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală

Activitate pe grupe
Activitate frontală

Activitate pe grupe

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
Resurse digitale,
sistematică
Caietul elevului,
a elevilor
Ghidul profesorului
Activitate frontală
Activitate în perechi/Activitate pe grupe

Activitate frontală

Activitate pe grupe

Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală

– Activități de prelectură: discuții privitoare la ce știu Textul-suport și resurse digitale,
copiii despre selfie. Discuții despre ce reprezintă
Caietul elevului,
un prieten bun, pornind de la AMII-ul animat
Ghidul profesorului
– Lectura textului-suport/ascultarea textului în
varianta digitală
– Discuție privind impresiile elevilor după prima
lectură

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA I: DESPRE MINE. SELFIE

1

1

1

1

NR.
ORE
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INTERCULTURALITATE

Întors pe dos (prezentare)

Identitatea personală.
Emoțiile

Hronicul și cântecul
vârstelor de Lucian Blaga
(fragment)

Text auxiliar:

Scurtă istorie
a selfie-ului

Textul nonliterar:

5.1

2.4

2.1

– Discuție despre emoțiile familiare elevilor
– Asocierea emoțiilor cu o culoare
– Lectura prezentării filmului Întors pe dos
– Exerciții de asociere a personajelor cu denumirea
emoțiilor și cu descrierea lor
– Discuție despre rolul emoțiilor
– Extinderi privind emoțiile (Provocări), discuție pornind de la AMII-ul despre modul diferit de exprimare a emoțiilor în diverse culturi

– Lectura textului-suport. Exerciții de citire fluentă și
expresivă a textului scris
– Exerciții de delimitare a textului în fragmente logice, de identificare a cuvintelor-cheie și de formulare a ideilor principale
– Redactarea planului simplu de idei și prezentarea
orală a acestuia
– Discuție despre semnificația textului-suport
– Exerciții de formulare orală a ideilor
– Oferirea unor sugestii de lectură

– Activități de prelectură: identificarea asemănărilor și a diferențelor dintre cele trei imagini și a
aspectului care permite încadrarea lor în categoria
selfie-ului
– Lectura textului
– Activități de lectură (lucru cu textul)
– Exerciții de înțelegere a informațiilor din textul
nonliterar
– Exerciții de explorare a trăsăturilor textului nonliterar
– Activități de postlectură: reflecții despre dificultatea lecturii unui text nonliterar
– Exprimarea punctului de vedere față de fenomenul
selfie

II. Repere metodologice

Textul-suport și resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală
Fragmente din filmul Întors pe dos
(www.youtube.com)
Oglinda emoțiilor
Activitate frontală și pe grupe

Textul-suport,
resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală
Activitate pe grupe
Activitate pe grupe

Activitate individuală/
Activitate frontală

Activitate frontală și pe grupe

Textul-suport,
resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului

Portofoliu:
Insulele
personalității

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

Autoevaluare
Evaluare scrisă
– minitest, p. 19

1

1

1
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LIMBĂ ROMÂNĂ

4.2
4.3

Tipurile de sunete

4.2
4.3

Sinonimele. Antonimele

4.2
4.3

4.2
4.3

Cuvântul și dicționarul

Câmpul lexical

4.2
4.3

Propoziția. Tipuri de
propoziții

II. Repere metodologice

– Exerciții de recunoaștere a vocalelor și consoanelor
– Exerciții de recunoaștere a semivocalelor
– Exerciții de identificare a sunetului i „șoptit“
– Joc. Ordonarea alfabetică a cartonașelor care
conțin literele
– Exerciții de relaționare a sunetului cu litera
– Exerciții de identificare a numărului de litere și de
sunete din diverse cuvinte
– Exerciții de identificare a rolului semnelor diacritice în rostirea sunetelor specifice limbii române
– Exerciții de transcriere corectă a unor mesaje

– Exerciții de identificare a persoanelor care apar în
fotografie
– Identificarea cuvintelor care numesc relații de
rudenie naturală și socială
– Exerciții de lărgire a câmpului lexical
– Exerciții de grupare a unor termeni după trăsături
de sens
– Joc. Scrierea cât mai multor cuvinte care aparțin
unor câmpuri lexicale

– Discuție despre caracterul asemănător sau opus al
cuvintelor bucurie și tristețe
– Exerciții de identificare a trăsăturilor cuvintelor
sinonime
– Exerciții de identificare a cuvintelor cu sens opus
din textul de la rubrica Pentru început
– Exerciții de precizare a unor sinonime și antonime

– Exerciții de identificare a formei și a sensului
cuvintelor
– Exerciții de identificare a sensurilor unor cuvinte în
funcție de context
– Exerciții de ordonare alfabetică a unor cuvinte
– Exerciții de redactare a unui articol de dicționar

– Exerciții de identificare a predicatelor
– Exerciții de recunoaștere a propoziției și a tipurilor
de propoziții
– Alcătuire de propoziții simple și dezvoltate
– Exerciții de transformare a propozițiilor simple în
propoziții dezvoltate
– Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de
ortografie
– Exerciții de rescriere a unui text scris greșit

1

Observarea
sistematică
a elevilor
DOOM2, cartonașe cu literele
alfabetului, resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului,
Cartea mea de gramatică
Activitate frontală

Activitate frontală și în perechi

Activitate individuală și frontală

1

1

1

1

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

Portofoliu: Un
obiect inventat

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală
Activitate pe grupe

Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului,
Cartea mea de gramatică
Activitate frontală și individuală

Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului,
Cartea mea de gramatică
Activitate frontală
DEX, www.dexonline.ro

Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului,
Cartea mea de gramatică
Activitate frontală, individuală și pe
grupe
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REDACTARE

EVALUARE

RECAPITULARE

2.1
2.2
3.1
4.2
4.3

Toate competențele specifice
vizate în unitate

3.3

3.1
3.3

Etapele scrierii. Relatarea
unor experiențe personale

Notițele

4.2
4.3

Silaba. Accentul

Manual, pp. 42 – 43,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Manual, p. 44

– Probă de evaluare scrisă

Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală
Activitate individuală și în perechi

Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate individuală și în perechi

DOOM2, resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului,
Cartea mea de gramatică
Activitate frontală

– Exerciții recapitulative

– Brainstorming – notarea într-un ciorchine a cuvintelor ce pot fi asociate notițelor
– Discuție despre rolul notițelor în viața școlară și
despre modalități diferite de a lua notițe
– Compararea a două pagini cuprinzând notițe
redactate de elevi
– Exerciții de redactare a unor notițe

– Pregătire pentru redactarea unui text de tip relatare a unei experiențe personale
– Scrierea procesuală (pregătirea, scrierea ciornei,
revizuirea, editarea, publicarea)
– Lectura textului redactat din scaunul autorului

– Lectura poeziei/ascultarea poeziei (din versiunea
digitală a manualului)
– Exerciții de despărțire în silabe
– Exerciții de pronunțare corectă a unor sunete și
silabe
– Exerciții de disociere între omografe (aplicativ)
– Exerciții de accentuare corectă a cuvintelor

II. Repere metodologice

Evaluare
sumativă

Interevaluare

Observarea
sistematică
a elevilor

Evaluare scrisă
(minitest, p. 37)

Autoevaluare

Observarea
sistematică
a elevilor

1

2

1

1

1
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2.1
2.3

Personajele

2.1

Timp, spațiu și acțiune

2.2

2.5

Textul narativ literar:
Vizită… de I.L. Caragiale

Planul dezvoltat de idei

COMPETENŢE SPECIFICE

CONȚINUTURI (detaliere)

LECTURĂ

II. Repere metodologice

Activități de lectură (lucru cu textul)
– Exerciții de identificare a personajelor și a rolului
pe care-l au în textul literar
– Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale ale unui personaj
– Exerciții de comparare a informațiilor din text
cu imagini reprezentative pentru temă și personaj, pentru a discuta despre jocurile specifice
sfârșitului de secol XIX
– Exerciții de formulare a unui răspuns personal/creativ cu privire la personaje și la relațiile dintre ele

Activități de lectură (lucru cu textul)
– Exerciții de alcătuire a planului simplu și a planului
dezvoltat de idei, pe baza unui organizator grafic

Activități de lectură (lucru cu textul)
– Exerciții de recunoaștere a reperelor temporale și
spațiale ale acțiunii
– Propunerea decorului pentru o punere în scenă a
schiței.
– Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale din textul-suport, pentru a înțelege firul narativ,
acțiunea schiței
– Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text
citit, pentru a înțelege logica succesiunii evenimentelor, conform unor reprezentări grafice

– Activități de prelectură: întrebări privind jocurile
preferate și comportamentul copiilor pe parcursul
unor vizite.
– Lectura pe roluri a textului-suport. Exerciții de citire
fluentă și expresivă a textului scris
– Discuție privind impresiile elevilor după prima
lectură

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA II: De-a ce mă joc

1

Observarea
sistematică
a elevilor
Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală
Resurse digitale

Reproduceri după tablouri de Harry
Brooker (p. 53)

1

1

1

NR.
ORE

Observarea
sistematică
a elevilor
Interevaluare

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

EVALUARE

Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală
Activitate independentă

Activitate frontală și pe grupe

Manualul, resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală
Activitate pe grupe

Activitate frontală și pe grupe

Textul-suport, resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

1.1
1.4

1.1
1.4

Schimburi de replici în
dialog

Reguli de acces la cuvânt

5.1

5.1

Diversitate culturală: jocuri
de ieri și de azi

Proiect individual:
Jocuri fără vârstă

– Exerciții de scriere reflexivă: jurnalul cu dublă intrare
completat pe parcursul lecturii
– Exerciții de extragere dintr-un text a elementelor specifice, pentru a susține o opinie
– Exerciții de comparare a două texte literare din perspectiva aceleiași teme
– Discuție privind semnificația textului-suport
– Oferirea unor sugestii de lectură

2.1
2.3

Text auxiliar:
Exuvii de Simona Popescu
(fragment)

– Exerciții de analiză a regulilor de acces la cuvânt într-un
fragment din Vizită… de I.L. Caragiale și în Jocul culorilor
de Mircea Sântimbreanu
– Exerciții de construire a unei comunicări de grup, cu
respectarea regulilor de acces la cuvânt
– Reflecție asupra activităților

– Discuție pregătitoare privind comunicarea orală
– Exerciții de recunoaștere a unei situații de comunicare și
a rolurilor de emițător și receptor, a temei comunicării
– Joc de rol în perechi – construirea unei comunicări
dialogate pentru următoarele perechi de adiacență:
întrebare – răspuns, invitație – acceptarea/refuzarea
invitației; reproș – acceptarea/refuzul reproșului; a face
un compliment – a răspunde la un compliment.
– Identificarea punctelor tari și a celor care necesită
îmbunătățire în conversațiile cu un coleg

– Discutarea primei teme de proiect: stabilirea calendarului, explicarea pașilor de realizare, sugestii pentru
documentare, criteriile de evaluare a proiectului

– Exerciții de comparare a cuvintelor care denumesc jocul
în mai multe limbi
– Lectura textelor-suport
– Exerciții de prezentare a unor experiențe proprii de viață
– Exerciții de formulare a opiniei oral și în scris

– Activități de postlectură: discuție privind semnificația
textului-suport
– Exerciții de formulare a unei opinii
– Extinderi către o înțelegere mai largă a imaginii copilului
în secolul al XIX-lea
– Problematizare privind tema

2.2
2.3

Semnificațiile textului

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

COMPETENŢE SPECIFICE

II. Repere metodologice

CONȚINUTURI (detaliere)

LECTURĂ

INTERCULTURALITATE

COMUNICARE ORALĂ

44

Activitate pe grupe

Resurse digitale,
Ghidul profesorului
Activitate frontală

Activitate individuală

Activitate în perechi

Activitate frontală

Resurse digitale,
Ghidul profesorului

Activitate frontală

Activitate frontală
Texte-suport:
Piua! – joacă, jocuri, jucării (fragment)
Lego – un joc mai căutat astăzi decât
în trecut

Activitate frontală

Activitate independentă
Textul-suport și resurse digitale,
Ghidul profesorului

Resurse digitale,
Ghidul profesorului
Activitate frontală

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Autoevaluare

Interevaluare

Autoevaluare

Observarea sistematică
a elevilor

Poster: Prezenta
rea unui joc
(săptămâna XI)

Observarea sistematică a elevilor
Portofoliu: Jocul –
punte între oameni
din diverse culturi

Portofoliu:
Este greu să fii
copil?

Autoevaluare
(minitest)

EVALUARE

1

1

1

1

1

1

NR.
ORE
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1.4
2.3
3.2
4.1
4.4

4.1
4.4

Viitorul. Verbele auxiliare
a vrea și a fi

1.4
2.3
3.2
4.1
4.4

Trecutul. Imperfectul

Perfectul simplu și
mai-mult-ca-perfectul

1.4
2.3
3.3
4.1
4.4

Modul indicativ. Prezentul

1.4
2.3
3.2
4.1
4.4

1.4
2.3
3.3
4.1
4.4

Verbul. Predicatul verbal

Verbul auxiliar a avea.
Participiul. Perfectul
compus

COMPETENŢE SPECIFICE

CONȚINUTURI (detaliere)

LIMBĂ ROMÂNĂ

II. Repere metodologice

– Exerciții de comparare a formelor flexionare ale verbelor
pentru înțelegerea structurii acestora la diverse moduri
(indicativ) și timpuri (viitor, viitor anterior)
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formelor
verbale

– Exerciții de comparare a formelor flexionare ale verbelor
pentru înțelegerea structurii acestora la diverse moduri
(indicativ) și timpuri (simplu, mai-mult-ca-perfect)
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formelor
verbale

– Exerciții de comparare a formelor flexionare ale verbelor
pentru înțelegerea structurii acestora la diverse moduri
(indicativ) și timpuri (perfect compus)
– Exerciții de dictare
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formelor
verbale

– Exerciții de comparare a formelor flexionare ale verbelor
pentru înțelegerea structurii acestora la diverse moduri
(indicativ) și timpuri (imperfect)
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formelor
verbale

– Exerciții de comparare a formelor flexionare ale verbelor
pentru înțelegerea structurii acestora la diverse moduri
(indicativ) și timpuri (prezent)
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formelor
verbale

– Actualizarea cunoștințelor despre verb și despre categoriile gramaticale ale acestuia
– Descoperirea formelor verbale nepersonale (infinitivul)
– Exerciții de identificare a predicatelor verbale

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Activitate frontală şi individuală

Manualul, Caietul elevului,
Ghidul profesorului, fișe, ziare

Activitate frontală, în grup şi
individuală

Caietul elevului,
Ghidul profesorului, fișe

Activitate frontală, activitate pe
perechi

Aprecieri

Aprecieri

Aprecieri

1

1

1

1

Aprecieri

Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului, fișe, planșe
Activitate frontală și în grup
Activitate în perechi şi activitate
individuală
Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului, fișe

1

1

NR.
ORE

Aprecieri

Aprecieri

EVALUARE

Resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală și în perechi,
activitate individuală
DOOM2, manualul, Caietul elevului,
fişe

Manualul, resurse digitale,
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală şi individuală
DEX

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI
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Prezentarea proiectului individual Jocuri fără vârstă

5.1

Toate competențele specifice
vizate în unitate

2.1
2.2
2.3
3.3
4.1
4.4

RECAPITULARE

EVALUARE

3.4

– Exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de
la textul citit
– Exerciții aplicative pentru respectarea etapelor
scrierii (pregătirea, scrierea ciornei, revizuirea,
editarea, publicarea)
– Exerciții de realizare a planului unei compuneri, pe
baza unei scheme ce sintetizează etapele textului
narativ

3.3

Textul narativ ficțional
(continuare)

Test

Exerciții recapitulative

– Pregătire pentru redactarea de tip imaginativ
– Lectura textului-stimul
– Exerciții de recunoaștere a trăsăturilor textului
narativ

2.1

Textul narativ ficțional

– Exerciții de comparare a formelor flexionare ale
verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la
diverse moduri (indicativ, imperativ)
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor
verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1.1
1.4
2.3
3.2
4.1
4.4

COMPETENŢE SPECIFICE

II. Repere metodologice

Modul imperativ

CONȚINUTURI (detaliere)

LIMBĂ ROMÂNĂ

REDACTARE

Manualul, p. 82
Ghidul profesorului

Manualul, pp. 80-81
Ghidul profesorului

Activitate independentă

Activitate independentă

Manualul, Ghidul profesorului,
Caietul elevului

Text-suport: Cea mai mare dorință de
Cornelia Funke
Ghidul profesorului

Activitate frontală și în grup

Manualul, fişe de lucru, Caietul elevului,
Ghidul profesorului

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Evaluare
reciprocă

Portofoliu: Plan
individual pentru
îmbunătățirea
redactării

Autoevaluare
(p. 79)

Interevaluare

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor
Evaluare
formativă
Autoevaluare
(minitest, p. 77)

EVALUARE

1

2

1

1

1

1

NR.
ORE
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2.3

2.1
2.3
2.4

Text auxiliar:
O pisică de Tudor Arghezi
(fragment)

2.1
2.4

Textul descriptiv literar.
Personificarea

Semnificațiile textului

2.1

COMPETENŢE SPECIFICE

Textul descriptiv literar:
O stradă cu sentimente de
Ana Blandiana

CONȚINUTURI (detaliere)

LECTURĂ

Ghidul profesorului
Activitate frontală și pe grupe

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Activitate frontală

Manualul, resurse digitale,
Caietul elevului, Ghidul profesorului

II. Repere metodologice

– Exerciții de căutare și selectare a informației
– Exerciții de identificare a trăsăturilor personajului
descris
– Exerciții de formulare a opiniei
– Exerciții de lectură a imaginii
– Recomandări de lectură (cărți în care personajele
principale sunt făpturi necuvântătoare cu însușiri
omenești)

Activitate individuală
Activitate frontală
Activitate pe grupe

Textul-suport și resurse digitale
Caietul elevului, Ghidul profesorului

Ghidul profesorului
Activități de postlectură:
– Exerciții de formulare a unui răspuns personal/creativ cu privire la semnificația textului-suport, apelând Activitate individuală
la TIM (teoria inteligențelor multiple)
– Exerciții de redactare a unei descrieri cu integrarea
unor imagini, desene

Activități de lectură (lucru cu textul):
– Lectura în lanț a textului-suport
– Exerciții de citire fluentă și expresivă a textului
scris
– Exerciții de descoperire a particularităților textului
descriptiv literar
– Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie
– Exerciții de identificare a ideilor principale din cele
trei părți ale textului-suport
– Exerciții de analiză a felului în care sunt descrise
casele prezentate în textul-suport
– Exerciții de identificare a personificărilor și de
comentare a rolului lor în textul-suport

– Activități de prelectură: discuție privind felul în
Textul-suport și resurse digitale,
care copiii percep strada pe care locuiesc (cu ce
Ghidul profesorului
culori sau sentimente o asociază) și despre cum
putem atribui însușiri sufletești unor obiecte din
jurul nostru (copacilor, de pildă)
– Lectura model a textului-suport
Activitate frontală
– Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură

Anunțarea proiectului În așteptarea Crăciunului:
clarificarea sarcinii, repartizarea rolurilor, stabilirea
calendarului și a criteriilor de evaluare

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA III: Pe strada mea

1

1

Observarea
sistematică
a elevilor

1

1

1

NR.
ORE

Portofoliu:
Descrierea străzii
pe care locuiesc

Portofoliu:
Fii și tu scriitor!
(catren care să
conțină o personificare)

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

EVALUARE

5.1
1.4

1.3
1.4

Ascultarea activă

5.1
2.4

2.1
2.3
2.4

COMPETENŢE SPECIFICE

Proiect de grup:
În așteptarea Crăciunului

Tradiții: sărbătorile de iarnă

TEZĂ

Textul descriptiv
nonliterar:
Persana – un ghem pufos
cu o personalitate încântă
toare

CONȚINUTURI (detaliere)

LECTURĂ

INTERCULTURALITATE

COMUNICARE ORALĂ
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Activitate pe grupe

Activitate frontală

Activitate pe grupe cu obiect-suport
Activitate individuală

Textul-suport și resurse digitale
Caietul elevului, Ghidul profesorului

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

– Exerciții de exprimare orală a ideilor
– Exerciții de ascultare activă
– Exersarea unei situații de comunicare în care sunt
ghidați să exerseze ascultarea activă

Prezentarea proiectului

Ghidul profesorului
Activitate individuală și frontală
Activitate pe grupe – joc

Activitate pe grupe

– Discutarea unor tradiții din perioada iernii, pe baza Ghidul profesorului
unor exemple provenind din diferite arte (literatură, Activitate individuală și frontală
arte plastice, muzică): fragmente de poezii, pictură
naivă, colinde
– Exerciții de identificare a similitudinilor în privința
sărbătorilor de iarnă, între culturi diferite

– Recapitulare pentru teză
– Teză
– Discutarea tezelor

– Exerciții de redactare a unui text descriptiv
(o pisică pierdută pe stradă)
– Lectura textului-stimul și selectarea informațiilor
prin metoda SINELG
– Exerciții de identificare a trăsăturilor textului
descriptiv nonliterar
– Exerciții de elaborare în echipă a unei prezentări
– Exerciții de comparare a două tipuri de texte
descriptive: literar/ nonliterar

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

II. Repere metodologice

Evaluare
reciprocă

Evaluare
sumativă/
Autoevaluare
(manual, p. 97)

Observarea
sistematică
a elevilor

Evaluare
sumativă

Observarea
sistematică
a elevilor
Poster
Autoevaluare
(minitest p. 93)

EVALUARE

1

1

1

2
1
1

1

NR.
ORE
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Descrierea unui obiect

Acordul predicatului cu
subiectul

Substantivul subiect.

Posibilități combinatorii ale
substantivului. Prepoziția

Articolul

Substantivul

CONȚINUTURI (detaliere)

LIMBA ROMÂNĂ

REDACTARE

4.2

4.5

4.4

3.1
4.2

2.3

1.4

4.5

4.4

4.2

1.4
2.3

4.5

4.4

4.2

2.3

1.4

4.5

4.4

4.2

3.1

1.4
2.3

COMPETENŢE SPECIFICE

II. Repere metodologice

Pregătirea redactării:
– Exerciții de identificare a cuvintelor din câmpul
lexical al casei
– Exerciții de ordonare a informației pe baza unui
organizator grafic
– Discuție despre părțile componente ale textului
descriptiv

– Exerciții de identificare a subiectului (simplu și
multiplu)
– Exerciții de construire a unor propoziții corecte
din punctul de vedere al acordului predicatului cu
subiectul

– Descoperirea părților secundare de propoziție care
determină un substantiv
– Exerciții de recunoaștere a prepozițiilor simple și
compuse
– Exerciții de identificare a atributului
– Exerciții de identificare a formei corecte a unor
fapte de limbă

– Exerciții de identificare a categoriei determinării la
substantiv
– Exerciții de completare a unor enunțuri cu articole
hotărâte și nehotărâte
– Exerciții de ortografie a formelor substantivale
articulate hotărât

– Actualizarea cunoștințelor despre substantiv și
categoriile gramaticale ale acestuia

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Activitate frontală

Manualul, Ghidul profesorului

Manualul, Ghidul profesorului
Activitate pe grupe, frontală,
individuală

Manualul, Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală, activitate
individuală

Activitate frontală, activitate pe grupe,
activitate individuală

Manualul, fişe de lucru, Caietul elevului,
Ghidul profesorului, planșă

Activitate frontală, activitate pe grupe,
activitate individuală

Manualul, fişe de lucru,
Caietul elevului, Ghidul profesorului

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Portofoliu:
Dezacorduri
Evaluare formativă/autoevaluare

Aprecieri

Aprecieri

Aprecieri

EVALUARE

1

1

2

1

1

NR.
ORE
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2.1
2.3
3.1
4.2

Toate competențele specifice vizate în unitate

3.1
4.2

COMPETENŢE SPECIFICE

TOTAL ORE PENTRU SEMESTRUL I

Încheierea situației școlare pentru semestrul I

EVALUARE

RECAPITULARE

Descrierea unui obiect
(continuare)

CONȚINUTURI (detaliere)

REDACTARE

Manualul, pp. 110 – 111
Manualul, p. 112

Test

Manualul, Ghidul profesorului,
Caietul elevului
Activitate individuală

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Exerciții recapitulative

Activitatea de redactare:
– Exerciții aplicative pentru respectarea etapelor scrierii (pregătirea, scrierea ciornei, revizuirea, editarea,
publicarea)
– Exerciții de redactare a unei compuneri descriptive
după o imagine
– Rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în urma analizei observațiilor primite, în vederea îmbunătățirii activității specifice de redactare
– Evaluare în perechi a textelor redactate

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

II. Repere metodologice

Evaluare
sumativă
Evaluarea
portofoliilor din
unitățile I – III

Portofoliu:
Descrierea casei

Interevaluare

EVALUARE

72

1
(la dispoziția
profesorului)

1
1
(la dispoziția
profesorului)

2

1

NR. ORE
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COMPETENŢE SPECIFICE

1.1
2.1
4.1

1.4
2.1
2.5
3.4
4.2
5.1

1.1
2.1
2.5
5.1
5.2

1.1
2.2
2.5
3.4
5.1
5.2

2.1
4.5

2.1
2.2
3.4
5.1

CONȚINUTURI (detaliere)

Textul narativ literar:
Tezeu și Minotaurul de
Florin Bican

Timp, spațiu și acțiune

Personajele

Semnificațiile textului

Textul explicativ (aplicativ)

Textul multimodal. Banda
desenată: Hoțul fulgerului
de Rick Riordan
Comparația

LECTURĂ

II. Repere metodologice

Exerciţii de prelectură
Exerciții de lectură a textului multimodal
Exerciţii de identificare a componentelor textului
multimodal
Exerciții de identificare a comparațiilor

Exerciții de lectură ghidată a imaginii
Exerciții de identificare a informațiilor dintr-un text
explicativ (injonctiv)

Portofoliu: BD
Autoevaluare:
minitest digital,
p. 123

Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală şi individuală

Aprecieri

Manualul, fişe

Ghidul profesorului
Harta Greciei și a Mării Egee (p. 121)
Activitate frontală

Manualul, fişe
Ghidul profesorului
Activitate frontală şi individuală

Aprecieri
Portofoliu:
cvintet

1

1

1

1

Aprecieri

Manualul, fişe de lucru, planşe, cub
Caietul elevului,
Ghidul profesorului

Exerciţii de înţelegere a textului
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea
informațiilor referitoare la personajele dintr-un text
citit, pe baza unui organizator grafic
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice şi morale
ale unui personaj
Stabilirea de modele comportamentale în legendele
grecești (eroul civilizator vs. monștri)
Exerciţii de interpretare a textului
Exerciții de exprimare a opiniei
Exerciții de identificare a unor valori recunoscute
social și cultural
Exerciţii de creativitate
Exerciţii de postlectură

1

Aprecieri

Manualul, fișe de lucru
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală, pe grupe şi individuală

Exerciţii de lectură expresivă a unui text
Exerciţii de înţelegere a textului
Exerciții de recunoaștere a reperelor temporale și
spațiale ale acțiunii
Exerciții de înțelegere a particularităților de
construcție a textului narativ
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale
din textul-suport

Activitate pe grupe, frontală, individuală

1

NR.
ORE

Aprecieri

EVALUARE

Manualul,
Ghidul profesorului
Activitate pe grupe
Activitate frontală

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Exerciţii de prelectură
Lectura model a textului-suport
Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă a textului
după prima lectură

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA IV: VREAU SĂ SALVEZ LUMEA

Semestrul al II-lea

52

1.1
1.4
2.1
4.5
5.1
5.2

Modele comportamentale
eroice de-a lungul timpului

1.1
1.4

1.1
2.1
2.2
2.5
5.1
5.2

Text auxiliar:
Eu sunt Malala
de Malala Yousafzai
și Patricia McCormick

Atitudini comunicative –
atenția și empatia
Acte de limbaj: a întreba,
a solicita, a felicita

COMPETENŢE SPECIFICE

CONȚINUTURI (detaliere)

LECTURĂ

INTERCULTURALITATE

COMUNICARE ORALĂ

Exerciții de formulare a opiniei
Joc de rol – crearea unei situații de comunicare;
exercițiu de exprimare orală și de ascultare activă
Exerciții de comunicare pe baza unui text dat
Exerciții de identificare și de performare a unor acte
de limbaj

Exerciții de identificare a unor similitudini între culturi diferite

Exerciții de identificare a modelului cultural eroic din
Antichitate până în epoca actuală

Exerciţii de prelectură
Exerciţii de înţelegere şi interpretare a textului
Exerciții de recunoaștere a unor valori și aspirații
umane în modelul eroului grec
Exerciții de exprimare a opiniei

Exerciţii de prelectură
Exerciții de identificare a cuvintelor necunoscute
Exerciții de înţelegere şi de interpretare de text
Stabilirea de legături interdisciplinare (istorie, geografie, religie) pentru înţelegerea textului
Exerciţii de postlectură

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

II. Repere metodologice

Conferință TED (2010) – Adora Svitak
(p. 129)

Ghidul profesorului
Activitate frontală și pe grupe

Activitate pe grupe

Ghidul profesorului
Activitate frontală, individuală

Manualul, fişe de lucru

Ghidul profesorului
Activitate frontală
Activitate pe grupe

Manualul

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Observarea
sistematică
a elevilor

Portofoliu:
Sunt erou/eroină

Aprecieri

Aprecieri

EVALUARE

1

1

1
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1.1
4.1
4.4
4.5

Gradele de comparație
ale adjectivului

1.1
2.5
3.4
4.1
4.4

Pronumele personal de
politețe

1.1
4.1
4.4
4.5

1.1
4.1
4.4
4.5

Pronumele. Pronumele
personal

Adjectivul.
Articolul demonstrativ

COMPETENŢE SPECIFICE

CONȚINUTURI (detaliere)

LIMBA ROMÂNĂ

II. Repere metodologice

Descoperirea categoriei intensității la adjective
Exerciții de recunoaștere a adjectivelor la grade de
comparație și a adjectivelor care nu au grade de
comparaţie
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Exerciții de completare a unor enunțuri lacunare cu
adjective la diverse grade de comparație

Actualizarea cunoștințelor despre adjectiv și categoriile gramaticale ale acestuia
Exerciții de identificare a adjectivelor și a acordului
acestora cu substantivele determinate
Exerciții de ortografie a adjectivelor terminate în -iu
Exerciții de identificare a articolului demonstrativ

Exerciții de recunoaștere a pronumelor personale de
politețe și a formulelor reverențioase
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Participare la situații de comunicare în care elevii să
utilizeze pronume personale de politețe și formule
reverențioase

Actualizarea cunoștințelor despre pronume și categoriile gramaticale ale acestuia
Exerciții de înlocuire a substantivelor prin pronume
personale
Exerciții de identificare a pronumelor personale
Exerciții de completare a unor enunțuri lacunare cu
pronume personale
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Exerciții de comparare a mesajelor de tip SMS cu
norma limbii române standard

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Aprecieri

Aprecieri

Portofoliu:
Invitație

Aprecieri

Aprecieri

EVALUARE

Autoevaluare
Activitate frontală, activitate individuală (mintest în
varianta digitală,
p. 137)

Manualul
Caietul elevului,
Ghidul profesorului

Manualul, ziare, postări online
Ghidul profesorului
Activitate frontală, activitate de grup,
activitate individuală

Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală, activitate în perechi,
activitate individuală

Manualul, fişe de lucru

Activitate individuală

Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală, activitate în perechi

Manualul, fişe de lucru

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

1

1

1

2
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Toate competențele specifice
vizate în unitate

2.1
2.2
3.1
4.1
4.2

EVALUARE

3.4
4.1

2.1
2.2
2.5

COMPETENŢE SPECIFICE

RECAPITULARE

Redactarea autoportretului

Descrierea unei persoane.
Autoportretul

CONȚINUTURI (detaliere)

REDACTARE

Manualul, pp. 140 – 141
Manualul, p. 142

Test

Activitate frontală
Activitate independentă

Caietul elevului,
Ghidul profesorului

Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Exerciții recapitulative

Activitatea de redactare: exerciții aplicative pentru
respectarea etapelor scrierii (pregătirea, scrierea
ciornei, revizuirea, editarea, publicarea)
Exerciții de scriere reflexivă: autoportretul
Rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în urma analizei observațiilor primite, în vederea îmbunătățirii activității specifice de redactare
Autoevaluarea produsului

Pregătirea redactării:
Analiza unor autoportrete vizuale (picturi realizate
de copii) și a unor texte de tip autoportret (scrise de
copii de clasa a V-a)
Exerciții ghidate de lectură a imaginii
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale
ale unei persoane într-un text
Exerciții de comparare a două autoportrete (ex. 4,
p. 139)
Exerciții de formulare a unei opinii

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

II. Repere metodologice

Evaluare
sumativă

Interveluare
(turul galeriei)/
Autoevaluare
(p. 139)
Portofoliu:
Autoportretul

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

EVALUARE

1

2

1

1
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2.3

Semnificațiile textului

2.1

Acțiunea. Timpul și spațiul

2.1

2.1

Textul narativ literar:
Zâna Munților

Personajele

COMPETENŢE SPECIFICE

CONȚINUTURI (detaliere)

LECTURĂ

Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală

Activitate frontală

Manualul, textul-suport și resurse
digitale
Ghidul profesorului

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

II. Repere metodologice

Activități de postlectură:
Discuție privind semnificația textului-suport
Exerciții de formulare a unei opinii
Exerciții de formulare a unui răspuns personal/creativ cu privire la semnificația textului și la atitudinile
personajelor
Exerciții ghidate de lectură a imaginii

Reproducere după tabloul lui Louis
Katzenstein
(p. 152)

Ghidul profesorului
Activitate frontală și pe grupe

Ghidul profesorului
Activități de lectură – lucru cu textul:
Exerciții de identificare a personajelor și a rolului pe Activitate frontală
care-l au în textul literar (piramida personajelor)
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale
Activitate pe grupe
ale unor personaje
Exerciții de comparare a personajelor din text cu alte
personaje din basme (Făt-Frumos, Cenușăreasa),
pentru recunoașterea unor tipare culturale

Activități de lectură – lucru cu textul:
Exerciții de înțelegere a noțiunii de miraculos în
basme
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale
din textul-suport
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit,
pe baza unui organizator grafic (harta mentală)
Exerciții de identificare și comentare a reperelor de
timp și de spațiu prezente în text

Activități de prelectură: evocarea lumii basmului
prin câteva imagini; predicții privind textul-suport,
pornind de la titlu
Lectura-model a textului-suport/Ascultarea textului
în varianta digitală
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA V: CĂLĂTORESC PRIN BASME

Poster: O poves
te neobișnuită
de dragoste

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

EVALUARE

1

1

1

1
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Acte de limbaj: a promite,
a declara

Elemente paraverbale și
nonverbale în prezentarea
orală

1.2

1.3
1.2

5.2

5.2

Diversitate culturală și
lingvistică

Proiect de grup: Itinerar
multicultural

2.1
2.3

COMPETENŢE SPECIFICE

Text auxiliar:
Aladin și lampa fermecată

CONȚINUTURI (detaliere)

LECTURĂ

INTERCULTURALITATE

COMUNICARE ORALĂ

56
Exerciții de identificare a unor acte de limbaj
Exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine
Exerciții de performare a unor acte de limbaj

Exerciții de mimare a unei situații de comunicare
Exercițiu ludic („Telefonul fără fir“)
Lectura pe roluri a textului-stimul
Exerciții de identificare a elementelor verbale, nonverbale și paraverbale din comunicare
Exersarea prezentării orale

Discutarea temei de proiect: stabilirea calendarului,
explicarea pașilor de realizare, sugestii pentru documentare, repartizarea rolurilor în echipă, criteriile de
evaluare a proiectului
Elaborarea unei prezentări cu ajutorul noilor tehnologii
Discutarea unor tipare culturale identificate în texte
literare românești și din culturile minoritare

Exerciții de identificare a unor similitudini între
culturi diferite
Exerciții de identificare a etimologiei unor cuvinte
Discuție despre diversitatea culturală și lingvistică

Lectura-model a textului-suport/Ascultarea textului
în varianta digitală
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit,
pe baza unui organizator grafic („Muntele narațiunii“)
Discuție despre semnificația textului-suport
Exerciții de formulare a unui răspuns personal/creativ cu privire la semnificația textului și la atitudinile
personajelor (joc de rol, scriere creativă)
Oferirea unor sugestii de lectură

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

II. Repere metodologice

Activitate independentă

Ghidul profesorului
Activitate frontală

Activitate independentă

Text-stimul: Albă-ca-Zăpada (fragment)

Ghidul profesorului
Activitate frontală

Texte-suport: fragmente din basme
aparținând minorităților etnice din
România
Ghidul profesorului
Activitate pe grupe

Textul-suport (Făgăduiala ținută de
Jean-Claude Carrière) și resurse
digitale
Ghidul profesorului
Activitate frontală

Textul-suport și resurse digitale
Ghidul profesorului
Activitate frontală, independentă și pe
grupe

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Observarea
sistematică
a elevilor

Autoevaluare

Observarea
sistematică
a elevilor

Evaluare (săptămâna XXVII)

Autoevaluare

Observarea
sistematică
a elevilor

Portofoliu:
poster/afiș
publicitar inspi
rat din lumea
basmelor

Observarea
sistematică
a elevilor

EVALUARE

1

1

1

1

1
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Toate competențele specifice
vizate în unitate

2.1
2.3
3.1
4.2
4.3

EVALUARE

Test

II. Repere metodologice

Exerciții recapitulative

Prezentarea proiectului Itinerar multicultural

5.2

Pregătire pentru redactarea de tip imaginativ
Exerciții de recunoaștere a unor ființe imaginare
mitice
Lectura textului-stimul
Exerciții de observare a componentelor unei descrieri dintr-un text-suport
Scrierea procesuală (pregătirea, scrierea ciornei,
revizuirea, editarea, publicarea)
Exerciții de redactare a unei compuneri descriptive
Rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în urma analizei observațiilor primite, în vederea îmbunătățirii activității specifice de redactare
Autoevaluarea produsului

RECAPITULARE

Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală

Activitate frontală

Caietul elevului,
Ghidul profesorului

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Autoevaluare
(minitest în
varianta digitală,
p. 167)

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

EVALUARE

Manualul, p. 172

Manualul, pp. 170 − 171

Activitate pe grupe

Activitate independentă

Caietul elevului,
Ghidul profesorului

Evaluare
sumativă

Evaluare
sumativă

Autoevaluare

Portofoliu:
O ființă
imaginară

Text-suport: Șifonierul, leul și vrăjitoarea Observarea
(fragment) de C.S. Lewis
sistematică
Caietul elevului,
a elevilor
Ghidul profesorului
Activitate frontală

Exerciții de ortografie și ortoepie privind numeralele
simple și compuse, cardinale și ordinale
Exerciții de căutare a unor expresii românești și străine care conțin numerale
Activitate independentă cu dicționarul
bilingv

Exerciții de identificare a numeralelor ordinale

Exerciții de identificare a numeralelor cardinale
Exerciții de transcriere corectă în litere a numerelor
Exemplificarea valorilor morfologice diferite ale
cuvintelor un și o

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

3.1
3.2
3.3
4.2
4.3

2.1
2.3

Descrierea unei ființe
imaginare

Descrierea unei ființe imaginare (continuare)

4.2
4.3

4.2

Numeralul. Numeralul
cardinal

Numeralul ordinal.
Numeralul – aspecte
normative

COMPETENŢE SPECIFICE

CONȚINUTURI (detaliere)

LIMBA ROMÂNĂ

REDACTARE

1

2

1

1

1

1

1
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Text auxiliar:
Scrisoarea III de Mihai
Eminescu

2.1
2.4

2.4

2.1
2.5

Trăsăturile textului narativ
nonliterar

Semnificațiile textului

2.1

COMPETENŢE SPECIFICE

Textul narativ nonliterar:
Jurnal de călătorie

CONȚINUTURI (detaliere)

LECTURĂ

Lectura pe roluri a fragmentului dat. Exerciții de
citire fluentă și expresivă a textului scris/Ascultarea
textului în varianta digitală
Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie
Exerciții de identificare a temei textului literar
Exerciții de formulare a ideilor principale din text
Exerciții de căutare și selectare a informației cu
ajutorul internetului și al cărților de specialitate
Oferirea unor sugestii de lectură

Activități de postlectură
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit,
pe baza regulilor jocului X și O
Discuții privind semnificația textului literar,
Exerciții de scriere creativă (Miniproiect tematic pentru promovarea unor elemente de cultură națională:
ghid)

Activități de lectură (lucru cu textul)
Exerciții de identificare a reperelor de timp și de
spațiu prezente în text
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale
din textul-suport
Exerciții de identificare a trăsăturilor textului narativ
nonliterar
Discuții despre caracterul nonliterar al jurnalului de
călătorie

Activități de prelectură: discuții privitoare la motivul
pentru care străzile sau bulevardele poartă numele
unor personalități istorice sau culturale
Lectura textului-suport/ascultarea textului în varianta digitală
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA VI: DIN CARTE SPRE DEPARTE

II. Repere metodologice

Activitate individuală

Activitate în perechi

Textul-suport și resurse digitale
Ghidul profesorului
Activitate frontală

Portofoliu:
Darius.
Crudiadele

Observarea
sistematică
a elevilor

Autoevaluare
Portofoliu:O
pagină de jurnal

Activitate frontală
Activitate pe grupe

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

EVALUARE

Manualul, resurse digitale
Ghidul profesorului
Activitate în perechi

Manualul, resurse digitale
Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală și în perechi

Activitate frontală

Manualul, textul-suport și resurse
digitale
Ghidul profesorului

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

1

1

1

1
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1.4

II. Repere metodologice

Exerciții de identificare a unor acte de limbaj
Exerciții de exprimare orală a ideilor

Prezentarea proiectului Imagini ale domnitorului

5.2

Acte de limbaj: a explica,
a recomanda, a afirma

Discutarea temei de proiect: stabilirea calendarului,
explicarea pașilor de realizare, sugestii pentru documentare, criteriile de evaluare a proiectului

5.2

Proiect de grup: Imagini ale
domnitorului

Activitate individuală

Activitate frontală

Manualul,
Ghidul profesorului

Manualul, text-suport: Tetraevanghel
înghesuit într-un post de blog înghesuit
într-o rețea de Iulian Comănescu și
resurse digitale
Ghidul profesorului

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI

Activitate frontală, în perechi și independentă

Manualul,
Ghidul profesorului

Ghidul profesorului
Activitate pe grupe

Activitate frontală
Activitate pe grupe

Ghidul profesorului
Texte-suport: fragmente din opere
literare care prezintă imaginea unor
domnitori români

Exerciții de înțelegere a unor aspecte privind identita- Ghidul profesorului
tea națională
Text-suport: Sigiliul și stema României
Exerciții de formulare a unei opinii
(sursă: www.edusoft.ro)
Activitate frontală

Exerciții de documentare pe baza articolului online
privind cartea tipărită, de-a lungul timpului
Exerciții de formulare a unei opinii

5.2

5.2

Carte românească de
învățătură: de la prima carte
tipărită la cartea digitală

Exerciții de identificare a temei unui text nonliterar
Exerciții de familiarizare cu termeni care privesc
noile tehnologii

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Identitate națională

5.2

COMPETENŢE SPECIFICE

Carte românească de
învățătură: de la prima carte
tipărită la cartea digitală

CONȚINUTURI (detaliere)

INTERCULTURALITATE

COMUNICARE ORALĂ

Observarea
sistematică
a elevilor

Evaluare
sumativă

Produsul
final:Imagini ale
domnitorului
(evaluare: săptămâna XXXII)
Autoevaluare

Observarea
sistematică
a elevilor

Portofoliu:
Creează o carte!

Observarea
sistematică
a elevilor

Observarea
sistematică
a elevilor

EVALUARE

1

1

1

1

1

NR.
ORE
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Toate competențele specifice
vizate în unitate

2.1
2.2
2.4
3.2
4.4

RECAPITULARE

EVALUARE

Prezentarea textului: inserarea unor desene, grafice,
fotografii, scheme

3.2
3.4

4.1
4.3
4.5

Punctuația enunțului

TEZĂ

4.1
4.5

COMPETENŢE SPECIFICE

Enunțul

CONȚINUTURI (detaliere)

LIMBA ROMÂNĂ

REDACTARE

Exerciții recapitulative

Exerciții ghidate de lectură a imaginii
Exerciții aplicative pentru respectarea etapelor scrierii (pregătirea, scrierea ciornei, revizuirea, editarea,
publicarea)
Conceperea unui material grafic (ex. 3, p. 199)
Exerciții de redactare a unei compuneri descriptive/
narative cu integrarea unui material grafic

Recapitulare pentru teză
Teză
Discutarea tezelor

Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație, în
funcție de intenția de comunicare și de mesajul
transmis
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Exerciții de comparare a mesajelor de tip SMS și a
postărilor online cu norma limbii române standard

Exerciții de identificare a structurilor sintactice
Alcătuire de enunțuri simple și complexe
Alcătuire de enunțuri asertive, interogative, imperative și exclamative

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

II. Repere metodologice

1

Evaluare
sumativă

Manualul, p. 202

1

2
1
1

2

Portofoliu:
Localitatea mea

Observarea
sistematică
a elevilor

Evaluare
sumativă

1

1

NR.
ORE

Manualul, pp. 200 – 201

Activitate individuală

Activitate pe grupe
(ex. 1 – 2, p. 198)

Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate în perechi („Copacul ideilor“)

Ghidul profesorului

Activitate independentă (ex. 2, 4, 7,
p. 197)

Activitate frontală

Autoevaluare
(minitest, p. 197)

Observarea
sistematică
a elevilor
Temă de lucru în
clasă

Caietul elevului,
Ghidul profesorului

Activitate frontală

Observarea
sistematică
a elevilor

EVALUARE

Caietul elevului,
Ghidul profesorului

RESURSE ȘI ORGANIZAREA CLASEI
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Toate competențele specifice
vizate

RECAPITULARE FINALĂ

TOTAL ORE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

II. Repere metodologice

Exerciții recapitulative:
- de lectură și înțelegere de text;
- de identificare a temei unui text;
- de identificare a tipului de text;
- de identificare a ideilor principale dintr-un text;
- de recunoaștere și comentare a figurilor de stil;
- de transformare a unor propoziții conform
cerințelor;
- de alcătuire a unor enunțuri;
- de precizare a unor sinonime și antonime;
- de precizare a unor termeni aparținând unui câmp
lexical;
- de ordonare alfabetică a unor cuvinte;
- fonetice (aplicații la tipuri de sunete, grupuri de
sunete, accentuare corectă);
- de recunoaștere a părților de vorbire învățate și a
unor categorii gramaticale;
- de utilizare corectă a părților de vorbire învățate;
- de identificare a părților de propoziție învățate;
- de redactare a unui text (descriere/narațiune);
- de exprimare orală a unor idei pe o temă familiară,
într-o discuție;
- de utilizare în context a unor acte de limbaj.

Încheierea situației școlare pentru semestrul al II-lea și a situației școlare anuale

Ore la dispoziția profesorului

Recomandări de lectură pentru vacanță

COMPETENŢE SPECIFICE

CONȚINUTURI (detaliere)

Manualul, p. 207

Manualul, pp. 203 – 206

Ghidul profesorului

RESURSE ȘI
ORGANIZAREA CLASEI

RECAPITULARE FINALĂ: SE APROPIE VACANŢA
EVALUARE
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1
(la dispoziția profesorului)

3

1
(la dispoziția profesorului)

3

NR. ORE

Capitolul III:
Sugestii de utilizare a manualului:
cum poate fi abordată fiecare lecție

III. Sugestii de utilizare a manualului. Recapitulare și evaluare inițială

III.1. Recapitulare și evaluare inițială
Clasa a V-a reprezintă o nouă etapă de şcolaritate, iar prima întâlnire a elevului cu profesorul este, de multe ori,
determinantă pentru evoluția lui ulterioară. De aceea, prima lecție la o clasă a V-a trebuie pregătită cu multă atenție,
astfel încât elevul să înțeleagă de la început că are un rol activ în oră, construind prin întreaga sa activitate, împreună
cu profesorul, procesul de învățare.
Pentru a comunica eficient încă de la început, profesorul trebuie să aleagă o metodă activă de intercunoaştere,
lăsându-i pe copii să îşi exprime liber aşteptările, preferințele, observându-i în manifestarea lor obişnuită.
Ora 1
Activitatea 1
Profesorul îşi spune numele şi le prezintă elevilor manualul pe care îl vor folosi în clasa a V-a, indicându-le structura
acestuia şi structura unei unități de învățare.
Activitatea 2
Începe recapitularea cunoştințelor din clasa a IV-a, citindu-se textul din manual de la pagina 8.
Lectura expresivă este foarte importantă pentru receptarea afectivă a textului. De aceea, se face de către profesor
sau se foloseşte o înregistrare cu o lectură a unui actor, elevii având cartea închisă. Ei ascultă textul şi îl receptează
global. Mai ales în cazul poeziilor sau al textelor dramatice, este foarte importantă audiția lecturii expresive. Urmărirea
textului cu ochii ar distrage atenția de la sensul global. Nu este bine ca prima lectură să se facă de către un elev care,
necunoscând textul, nu-l poate citi expresiv. Nu se recomandă ca lectura textului din manual să fie dată ca temă pentru
acasă, fiindcă nu mai există controlul asupra parcurgerii acestuia.
Profesorul poate pune 1 – 2 întrebări de înțelegere globală a textului:
• Ce v-a plăcut mai mult?
• De ce vă aminteşte textul?
• De ce eveniment din viața elevilor este legată toamna?

III.

Activitatea 3
Pentru că din această toamnă vor lucra împreună, profesorul le propune copiilor un joc prin care să se cunoască
reciproc.
Metode de intercunoaştere
Metodele de intercunoaştere sunt căi de omogenizare a unor grupuri ai căror membri nu se cunosc.
Noul component al grupului este chiar profesorul, care prin rolul său de conducător formal deține un loc privilegiat.
Curiozitatea îi va face pe toți membrii grupului să fie interesați de cunoaşterea reciprocă; pe de altă parte, profesorul
trebuie să stimuleze, prin exemplul propriu, exprimarea liberă şi sinceră a elevilor. Din acest motiv, profesorul va fi primul
care se va implica în această activitate, începând cu propria prezentare.
Pentru o bună colaborare în grup este important:
• să se respecte individualitatea fiecărui elev;
• să se încurajeze exprimarea opiniei personale;
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• să se stimuleze creativitatea;
• conducătorul formal să se includă în grup ca un simplu component.
Sarcina de lucru trebuie să fie unică, atât pentru profesor, cât şi pentru elevi, dar, în acelaşi timp, trebuie să sugereze
situația specială a profesorului care va rămâne factorul de coeziune în grup, menținându-şi rolul conducător.
Extinderi ale acestor metode pot fi folosite în orice situație de prim contact cu un grup necunoscut. Profesorul poate
să adapteze şi să folosească aceste metode la şedințele cu părinții, la şedințele consiliului elevilor dintr-o şcoală, dacă
se ocupă de acesta etc.

Prezentarea numelui, mai întâi prenumele şi apoi numele de familie, are scopul de a reaminti elevilor un act de
vorbire învățat în clasele primare, însă, de multe ori, nerespectat din cauza felului în care apar numele în catalog. Astfel,
elevul este pregătit pentru situații din viață în care trebuie să se prezinte.
Pasiunile pot fi exemplificate şi printr-un desen, care să stimuleze şi alte modalități de exprimare decât cea verbală.
Aşteptările sunt foarte importante, întrucât pregătesc elevul pentru standardele profesorului:
• să fie activi la ore;
• să îşi facă zilnic temele;
• să aibă anumite rechizite;
• să procure anumite auxiliare;
• să parcurgă o anumită bibliografie;
• să dea teste la sfârşit de unitate etc.
Profesorul va împărți apoi elevilor o fișă cu o gutuie (vezi Anexa 8), pe care fiecare elev îşi notează numele, scrie ce
pasiuni are şi ce aşteaptă de la orele de română. Timp de zece minute elevii scriu şi, eventual, colorează gutuia proprie.
După aceea, fiecare elev trece în fața clasei şi îşi prezintă oral fişa, pe care o lipeşte în gutui. Este bine ca profesorul
să cedeze complet locul central din clasă, retrăgându-se lateral sau în spatele elevilor.
Acest gutui poate fi păstrat în clasă până la sfârşitul semestrului I, când fiecare elev îşi va lua gutuia şi va aprecia
dacă aşteptările sale au fost îndeplinite sau nu. Similar va proceda şi profesorul, spunându-le elevilor ce au realizat şi ce
nu din cerințele sale inițiale. Fiind primul produs pe care elevii îl realizează în ciclul gimnazial, profesorul îl poate păstra
şi îl poate returna elevilor în clasa a VIII-a, ca amintire a primei întâlniri.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Recapitulare și evaluare inițială

Mai întâi, profesorul lipeşte în clasă o planşă pregătită anterior, pe care este desenat un gutui pe al cărui trunchi sunt scrise:
• numele său;
• pasiunile pe care le are;
• aşteptările avute de la elevi.
Trunchiul sugerează ideea de factor de coeziune reprezentat de cadrul didactic, fiindcă elevii vor prinde gutuile lor în
coroana pomului.

Test inițial
Profesorul împarte, cu fața în jos, fiecărui elev câte o fișă de lucru. Elevii întorc fișa şi au ca timp de lucru 50 de
minute. La sfârșit, profesorul adună lucrările de la elevi.
Notele nu vor fi trecute în catalog, dar vor constitui punctul de plecare pentru evoluția elevilor în clasa a V-a. Vor fi
comunicate părinților şi pot fi puse în portofoliul de evaluare a elevilor.
Propunem un model de astfel de test (vezi Anexa 9) şi câteva fişe de centralizare a rezultatelor (vezi Anexa 10).
Înainte de a dicta textul de mai jos, profesorul îl citeşte elevilor.
„A sosit toamna. Au început să se scuture cele dintâi frunze galbene.
Au murit fluturii. S-au veştejit florile.
Într-o dimineață, bruma a căzut ca un praf mărunt de argint.
— Mâine, plecăm la oraş! vesti bunica.
A doua zi, poarta s-a deschis în lături.
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III.

Ora 2

Pif s-a urcat în automobil, pe genunchii bunicului.
Toți au venit să-i ureze drum bun.“
				
după Cezar Petrescu, Pif. Paf. Puf

III. Sugestii de utilizare a manualului. Recapitulare și evaluare inițială

Ora 3
Activitatea 1
Metodele de spargere a gheții (de dezgheț, de încălzire) sunt metode active de comunicare, plasate la începutul
unei secvențe de învățare şi care direcționează atenția elevului către noul conținut, făcând legătura cu experiența sa
anterioară.
Exercițiile de acest gen trebuie să fie scurte, dinamice şi să antreneze toți elevii din clasă. Trebuie imaginate soluții
în care să se folosească diferite tipuri de inteligențe (lingvistică, muzicală, chinestezică, vizuală, interpersonală etc.),
pentru a motiva elevii în vederea secvenței de învățare care urmează. Caracterul amuzant şi lipsa de dificultate a acestor
exerciții pot produce o implicare a tuturor elevilor, înlăturându-le teama de eşec, încurajându-i să participe la activitățile
din clasă şi creând plăcerea de a învăța.
Exercițiile de dezgheț pot fi folosite şi înaintea unor secvențe mai mici de învățare, apărând, așadar, şi în mijlocul
lecției, nu doar la început. De asemenea, pot fi folosite în fixare sau verificare, diminuând stresul elevului.
Este preferabil ca aceste exerciții să permită anunțarea lecției noi, să verifice un anumit conținut şi să nu fie un scop
în sine, deşi, mai ales la clasele mici, pot fi folosite doar ca înlăturare a oboselii.
Ciorchinele (rețeaua de semnificații) este un exercițiu prin care se realizează un câmp lexical, astfel fiind actualizate
cunoştințele anterioare ale elevilor.
Câmpul lexical al unui cuvânt este alcătuit din ansamblul tuturor cuvintelor care se raportează la o idee, indiferent de
radicalul acestora, existând şi deosebiri de sens între ele. Aceasta înseamnă că elevii pot exemplifica orice cuvânt legat
ca sens de cel propus de profesor.
Cuvântul dat de cadrul didactic este bine să fie evidențiat prin scrierea cu o culoare vie, în calitate de nucleu de la care
se pleacă. Cuvintele spuse de elevi se scriu cu altă culoare şi se organizează în rețele semantice.
Reprezentările grafice ale unui asemenea exercițiu pot fi diferite, ca în exemplele de mai jos.
a.	Ciorchine

umbrelă

pelerină

colegi

vijelie

profesori

note

moarte
ploaie

şcoală

vânt

desfrunzire
III.

frig

recoltă

toamnă

strugure
brumă

tristețe
depozitare
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cramă

must

vin

b. Constelație

Fenomene naturale
ploaie
vânt
brumă

toamnă

Munci agricole
recoltat
depozitat
cules

c.	Matrice
Cuvânt

Sens pentru om

Sens pentru vegetație

Sens pentru păsări

toamnă

tristețe

dispariție

plecare

ploaie

umbrelă

udare

adăpostire

Elevii completează ciorchinele sau fişele pregătite anterior de profesor, intrând în tematica textului care va fi abordat.
Ciorchine. Profesorul scrie cuvântul toamnă în centrul tablei, cu cretă roşie. Completează rețeaua, scriind cu alb
cuvintele spuse de fiecare elev din clasă. Este bine ca fiecare elev să ofere un răspuns şi, dacă vreunul nu găsește un
termen imediat, să se revină la el până când va găsi un cuvât legat de toamnă.
Se precizează că textul din manual prezintă acest anotimp.
Activitatea 2
Lectura în lanț, lectura-ştafetă este o metodă de citire care antrenează întreaga clasă. Fiecare elev citeşte câte un
enunț, fiind urmat de colegul său, și tot așa până la terminarea textului.
Solicită atenție concentrată din partea fiecărui elev şi capacitatea de a citi corect şi fluent. Este bine să fie folosită
frecvent pentru lectura ce urmează lecturii expresive făcute de profesor.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Recapitulare și evaluare inițială

Vegetație
uscare
desfrunzire
ofilire

Lectură în lanț a textului din manual. Textul poate fi citit şi de două ori.
Se clarifică sensul cuvintelor, citindu-se subsolul de la pagina 8. Profesorul trebuie să-i întrebe pe elevi dacă mai
există în text cuvinte al căror sens nu-l cunosc ca să-i lămurească.
Elevii răspund frontal la exercițiile 4 – 9 de la pagina 9 din manual.
Sugestii de răspunsuri: (Ex. 4) Este îngrijorat că au dispărut plantele din grădină. (Ex. 5) Crede că este vinovat că
n-a păzit grădina, fiindcă are impresia că un om a distrus-o. (Ex. 6) Toamna şi gerul par ființe care au înghițit plantele,
frunzele au îngălbenit. (Ex. 7) Au început ploile, vântul bate, se culeg gutuile și prunele. (Ex. 8) Copiii se retrag în casă.
(Ex. 9) Litera şi sunetul g trimit cu gândul la glasul toamnei, adică la vijelie.
Activitatea 4
În cinci minute, elevii redactează textul cerut la exercițiul 10. Cine doreşte citeşte ceea ce a scris. Profesorul
evidențiază efectele sonore ale textului.
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III.

Activitatea 3

Activitatea 5
Se interpretează sensul ultimei propoziții (exercițiul 11).
Sugestie: începe şcoala şi copiii nu mai au timp de joacă la fel de mult.
Activitatea 6
În grupe, elevii rezolvă diagrama Venn din manual (exercițiul 12).
Diagrama Venn este o metodă eficientă pentru a stabili asemănările dintre două elemente şi pentru a găsi diferențele
dintre acestea. Se poate folosi cu succes în evaluare, dar şi în predare.
Se desenează pe o planşă două elipse care se intersectează. La intersecția celor două figuri se scriu asemănările, iar
în cele două părți libere – deosebirile.

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Recapitulare și evaluare inițială

Elevii lucrează 5 – 7 minute. Un reprezentant al grupei prezintă în două minute produsul, care rămâne afişat în clasă.
Profesorul face aprecieri asupra felului în care au lucrat elevii.
Ora 4
Activitatea 1
Exercițiu de dezgheț. Fiecare elev spune care este personajul preferat din desenele animate.
Activitatea 2
Se rezolvă ex. 13: Donald Duck şi ciocănitoarea Woody. Profesorul poate arăta imagini cu aceste personaje sau câte
o scurtă secvență din desenele animate care îi au ca protagonişti.
Activitatea 3
Se rezolvă, oral, exercițiile din manual.
Ex. 14: gânsac – gâscan; găteli – podoabe, bijuterii, ornamente; gingaş – delicat.
Ex. 15: vară – rudă; ghiveci – mâncare de legume.
Ex. 16: goneşte; acelaşi sens – aleargă, fuge; sens opus – stă, se opreşte;
gureş; acelaşi sens – flecar, vorbăreț, limbut, palavragiu, guraliv; sens opus – tăcut.
Ex. 17: ghiveci • ghicitoare • răceală • mănunchi • voce • agitație • încheiere • gingăşie
Ex. 18: toamnă • treabă • ploaie • ziuă • băiat • dovleac • floare • fereastră
Ex. 19: vânt • înnorat • îngrijorat • târî • câmp • întâlnit • încântat • plânge
Ex. 20: a. ecsepție – corect: excepție; b. sacsofon – corect: saxofon; c. ecsplicație – corect: explicație.
Ex. 21: graba – două silabe; desenele – patru silabe; îngrijorat – patru silabe; grădina – trei silabe; frunzele – trei
silabe; vântul – două silabe; goneşte – trei silabe.
Ex. 22: copilăria
Ex. 23: s trică – verb; găteli – substantiv; gingaşe – adjectiv; firele – substantiv; garduri – substantiv; galbene –
adjectiv; prunii – substantiv; golim – verb.
Ex. 24: am ajuns – timpul trecut, persoana I, numărul singular; am păzit – timpul trecut, persoana I, numărul
singular; goneşte – timpul prezent, persoana a III-a, numărul singular; dezlegăm – timpul prezent, persoana I,
numărul plural.
Ex. 25: a. Pruna va cădea de pe creangă. b. Vântul v-a ciufulit părul. c. Toamna v-a adus iar la şcoală. d. Orice copil
va învăța multe în acest an şcolar.
Ex. 26: gânsacul – genul masculin, numărul singular; grădina – genul feminin, numărul singular; gologanii – genul
masculin, numărul plural; firele – genul neutru, numărul plural; glasuri – genul neutru, numărul plural; garduri –
genul neutru, numărul plural; ghicitori – genul feminin, numărul plural; prunii – genul masculin, numărul plural.
Ex. 27: Frunzele îngălbenite cad pe firele înalte de iarbă acoperite de brumă rece şi albă.
Ex. 28: a. Ea culege gutuile din pom. b. Ele adună prunele căzute. c. Ei spun ghicitori. d. El răspunde cel mai bine.
Ex. 29: Profesorul dictează textul. Colegii de bancă schimbă caietele între ei şi corectează textul.
Ex. 30: P
 rofesorul împarte fişe pe care este desenată o carte poştală. Elevii o completează şi se verifică pe baza
criteriilor menționate în manual. Profesorul poate discuta rezolvarea unei fişe cu întreaga clasă.
Elevii pot completa fişa de autoevaluare, pe care să o pună în portofoliu.
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III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

III.2. Unitatea I
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Domenii

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

Lectură

Competențe specifice

Conținuturi

2.1. Identificarea informațiilor importante din texte
literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și
secundare din texte diverse
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției
în timpul lecturii unor texte pe teme familiare

Textul literar și textul nonliterar
Cuvântul-cheie. Tema. Planul simplu de idei
Strategii de comprehensiune: inferențe simple, îm
părtășirea impresiilor de lectură
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discuta
rea mesajului

Comunicare orală

1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale Exprimarea adecvată a emoțiilor.
și de detaliu, a intențiilor de comunicare expli Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător
cite și/sau a comportamentelor care exprimă
emoții din texte narative, monologate sau
dialogate
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date
de profesor, a unor informații și a unor idei,
exprimând opinii, emoții și sentimente prin
participarea la discuții pe teme familiare, de
interes sau pornind de la textele ascultate/
citite
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale și
nonverbale, în funcție de situația de comunicare

Interculturalitate

5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de Identitate personală
lectură cu acelea provenind din alte culturi

Limbă română

4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de
bază, în procesul de înțelegere și de exprimare
corectă a intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și
a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând
achizițiile fonetice de bază

Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată
Propoziția afirmativă. Propoziția negativă
Alfabetul limbii române
Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic.
Dicționarul. Articolul de dicționar
Tipuri de sunete: Vocală. Consoană. Semivocală
Corespondența sunet-literă
Silaba
Accentul (aplicativ)
Cuvântul, unitate de bază a vocabularului
Cuvântul și contextul; forma și sensul cuvintelor.
Categorii semantice: sinonime, antonime
Câmpul lexical
Istoria cuvintelor – variații ale formei și ale sen
sului în timp

Redactare

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare,
având în vedere etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a comunica idei și
informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a
unor texte diverse din punctul de vedere al
corectitudinii, al lizibilității, al coerenței și al
clarității

Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare,
scriere
(a) descoperirea unor subiecte din universul
familiar;
(b) restrângerea unor teme la aspecte particulare;
(c) încadrarea în subiect
Părțile textului: introducere, cuprins, încheiere;
paragrafe
Planul simplu de idei
Relatarea unor experiențe personale. Notițele
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Lecția 1. Familiarizare cu textul Prietenul meu de Ioana Pârvulescu (pp. 12 –14)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
B. Conținuturi
Textul literar
Strategii de comprehensiune: împărtășirea impresiilor de lectură
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Activități de prelectură
Se recomandă generarea unor discuții privitoare la ceea ce știu copiii despre selfie, pornind de la exercițiile 1 – 3 din
secvența Pentru început și/sau discuții despre ce reprezintă un prieten bun, pornind de la AMII-ul animat (supervideo
din varianta digitală).

REFLECȚIE
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură: se vor completa cele patru cadrane (ex. 1, Impresii după prima
lectură), elevii fiind încurajați să noteze de ce le-a plăcut textul, ce nu le-a plăcut în text, ce nu au înțeles și dacă textul
le-a amintit de ceva.
DIGITAL. Se poate accesa AMII-ul static din varianta digitală (p. 14), pentru evidențierea relației dintre textul din
manual și alt text literar din literatura străină.
TEMĂ
Elevilor li se va cere să citească informațiile despre autoarea textului (p. 12) și să rezolve exercițiul 2 (p. 14).
Lecția 2. Trăsături ale textului literar (actualizare) (pp. 15 – 16)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

CONSTITUIREA SENSULUI
Lectura model a textului-suport sau ascultarea textului citit de actor, din varianta digitală
Se clarifică sensul cuvântului explicat în subsol. Profesorul trebuie să-i întrebe pe elevi dacă mai sunt în text cuvinte
al căror sens nu-l cunosc și să le ofere explicații.

B. Conținuturi
Textul literar
Strategii de comprehensiune: inferențe simple
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Profesorul verifică tema: întrebări privitoare la text pe care elevii le-ar fi adresat scriitoarei. După trecerea în revistă
a întrebărilor, profesorul conduce discuția înspre ideea că scriitoarea a decis să creeze aceste personaje așa cum sunt
prezente ele în text, dar că putea să le atribuie și alte trăsături.
III.	

CONSTITUIREA SENSULUI
Activități de lectură (lucru cu textul)

1. textul literar

Explorare
Elevii răspund frontal la întrebările 1 – 4 (p. 15). Posibile răspunsuri:
Ex. 1: D
 intre sentimentele la care se face referire în text, elevii pot menționa: nedumerire, incertitudine, groază, teamă,
rușine, bucurie etc.
Ex. 2: U
 niversul imaginat de Ioana Pârvulescu este apropiat de realitate, situații asemănătoare celei prezentate în
text putând avea loc oricând în lumea copiilor (prima teză, existența unei surori mai mari, preocupările diferite
ale fraților, cățelul dus la școală etc.).
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Ex. 3.: Verbele a foșni și a fremăta sunt folosite cu alt sens decât cel obișnuit. Sensuri din fragment: a se foi, a se agita.
Ex. 4.: V
 erbele nu au sensul lor obișnuit: a. a zgâlțâi – a pune în situații dificile; a vorbi – a empatiza; a lătra – a scoate
sunete etc.
Elevilor li se vor acorda 2 – 3 minute să se gândească la ceea ce fac personajele din text și să decidă care este cel
mai amuzant moment. 3 – 4 elevi vor mima momentul, pe rând, în fața colegilor, iar ceilalți vor încerca să ghicească
la ce se referă fiecare. Pe măsură ce un elev mimează, ceilalți vor pune întrebări. Cei care mimează nu au voie să
comunice verbal, iar pentru răspunsurile pe care trebuie să le dea pe parcursul exercițiului se stabilesc niște semne. De
exemplu, pentru DA se dă din cap de sus în jos, pentru NU se dă din cap din dreapta spre stânga, pentru APROAPE se
mișcă degetele arătătoare unul pe lângă celălalt etc.
Profesorul va conchide, împreună cu elevii, că textul literar prezintă o lume imaginară și că transmite idei, dar mai
ales emoții și sentimente, într-un limbaj expresiv și că lumea imaginară a textului literar poate fi mai apropiată sau mai
îndepărtată de lumea reală (rubrica Repere).

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

2. înțelegerea textului

Explorare
Elevii răspund frontal la întrebările 1 – 4 (p. 15).
Ex. 1: C
 ele patru desene îi reprezintă, pe rând, pe Adi, Bogdan, Claudia și profesoara de istorie. Elevii îl vor recunoaște
pe Bogdan ca fiind al doilea (pot fi întrebați ce detalii i-au ajutat în recunoașterea personajului) și vor nota trei
informații importante pe care le-au reținut despre acesta, de exemplu: este un băiat aflat în clasa a V-a, are o
soră mai mare, este bun la matematică, are ochi verzi, gene lungi, păr castaniu ondulat, este îndrăzneț, poartă
ochelari, colegul lui de bancă este Adi, are un cățel pe nume Joi etc.
DIGITAL. P
 entru valorificarea celorlalte personaje, se poate cere elevilor să rezolve AMII-ul interactiv din varianta
digitală a manualului.
Ex. 2: E levii vor realiza harta relațiilor dintre personajele din desen.
Harta sau rețeaua personajelor este o metodă grafică de prezentare a unui personaj, analogă ciorchinelui sau
rețelei de semnificații.
Elevii vor scrie într-un cerc, în centrul paginii, numele personajului, iar în cercuri-satelit numele celorlalte trei personaje.
Prin săgeți, vor marca relațiile dintre acestea, notând deasupra săgeții ori alături de ea tipul de relație, ca în exemplul:

Adi

prietenie

profesor-elev

Bogdan
frate-soră

III.	

elev-profesor

profesoara

Claudia

Ex. 3: L a întrebarea cum se comportă Adi față de prietenul său, elevii pot răspunde că acesta își asumă sancțiunea
profesoarei, fără a divulga cine este, de fapt, vinovatul.
Ex. 4: E levii vor transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte referitoare la timpul în care se petrec întâmplările povestite:
marți, ora de istorie, după ore etc.
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Ex. 5: E levii vor identifica locurile în care se desfășoară acțiunea și vor nota cuvintele/grupurile de cuvinte care le
denumesc, de exemplu: acasă, pe stradă și la școală.
Rezolvarea exercițiilor conduce la ideea (enunțată în Repere) că pentru a înțelege un text literar în care se relatează
o întâmplare, cititorul trebuie să răspundă la câteva întrebări:
• Cine sunt personajele?
• Ce fac personajele?
• Când se petrec evenimentele?
• Unde se petrec evenimentele?
Elevii vor răspunde ei înșiși, în scris, la aceste întrebări, pentru a indica despre ce este vorba în text. De exemplu: Într-o
zi, Bogdan îl duce pe Joi, cățelul lui, la școală.

CLAUDIA
elevă în clasa a VIII-a
bună la limba și literatura română
visătoare
creativă
neîndemânatică în relațiile
cu oamenii
părul dat pe spate și
prins în coadă
fricoasă

ochi verzi
gene lungi
păr castaniu
ondulat

BOGDAN
elev în clasa a V-a
bun la matematică
are probleme la română
are o șuviță de păr pe frunte
poartă ochelari
îndrăzneț

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

REFLECȚIA
Aplicațiile vor fi rezolvate parțial în clasă, unele dintre cerințe pot fi date ca temă pentru acasă, depinde de ritmul
lecției și de nivelul elevilor.
Ex. 1: S
 e va aborda frontal, răspunsul așteptat fiind dimineața, elevii putând motiva că Bogdan mărturisește că
ghinioanele lui au început în zorii zilei, fiindcă s-a trezit târziu și era pe punctul de a întârzia la școală.
Ex. 2: În perechi, elevii vor identifica ceilalți membri ai familiei lui Bogdan evocați în text și vor nota în dreptul lor câte
o trăsătură morală, de exemplu: bunica – vorbăreață; tatăl – tendința de a eticheta.
Ex. 3: P
 resupune activitate pe grupe, împărțirea putându-se realiza pe criteriul proximității. Elevii vor desena o
diagramă Venn și o vor completa cu asemănările și deosebirile dintre Bogdan și Claudia, ca în modelul:

Ex. 4: Adi și Joi.
Ex. 5: E xercițiul se bazează pe capacitatea elevilor de a face inferențe, răspunsul așteptat fiind acela că hainele erau
pătate.
Ex. 6: Elevii nu erau atenți și răspundeau anapoda din cauza faptului că, peste două ore, aveau prima lor teză.
Ex. 7: Claudia și Adi.
Ex. 8: Celor doi copii le este rușine.
Elevilor li se poate sugera să rezolve și AMII-ul interactiv.
Ex. 9: În cazul în care timpul permite, elevii pot juca E rândul meu să-ți spun ce s-a întâmplat! Elevii se vor așeza în
perechi, față în față și vor desfășura jocul conform indicațiilor din manual.
Lecția se poate încheia cu propunerea de la Provocări, care valorifică metoda pălăriilor gânditoare.
Metoda pălăriilor gânditoare (Edward de Bono) stimulează creativitatea participanților și întruchipează șase po
sibilități de procesare a informațiilor, schimbarea pălăriilor oferind elevilor posibilitatea de a aborda o problemă altfel
decât în maniera convențională. Aplicarea metodei la elevii din ciclul gimnazial impune existența a șase pălării/șepcuțe
(acestea pot fi realizate din carton), fiecare având câte o culoare: albă, roșie, galbenă, verde, albastră și neagră. Elevii
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III.	

Raportorii fiecărei grupe vor prezenta produsul în fața clasei.

pot să își aleagă pălăriile, asumându-și un anumit rol, dar rolul poate să li se impună și de către profesor. Rolurile se pot
inversa și sunt definite de culoarea pălăriei:
a. P
 ălăria albă este neutră, simbolizând gândirea obiectivă. Elevul care poartă această pălărie oferă informații despre
tema pusă în discuție, rezumă neutru, face conexiuni.
b. Pălăria roșie oferă o perspectivă emoțională asupra evenimentelor, iar elevul care își asumă acest rol își exprimă
emoțiile, sentimentele, supărarea față de personaje sau față de situațiile la care se raportează. De asemenea,
poate să se refere la emoțiile sau sentimentele trăite de personaje.
c. P
 ălăria neagră va prezenta perspectiva gândirii negativiste și pesimiste. Purtătorul pălăriei negre este criticul,
acuzatorul și cel care identifică greșelile personajului.
d. P
 ălăria galbenă este simbolul gândirii pozitive, constructive, al perspectivei optimiste asupra evenimentelor.
Purtătorul ei explorează optimist posibilitățile, asumându-și adesea rolul apărătorului.
e. Pălăria verde este creativă, oferă alternative, idei noi, inovatoare, valorizează ingeniozitatea personajului.
f. Pălăria albastră conduce activitatea, definește problema și coordonează discuția. Elevul care poartă pălăria albas
tră va formula ideile principale și apoi concluziile.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

Metoda permite atât activitatea pe grupe (elevii se împart în șase grupe, una pentru fiecare dintre pălării), cât și
activitatea individuală (fiecare pălărie este purtată de către un copil).
TEMĂ
Exercițiile de la rubrica Portofoliu. Elevilor li se va sugera să apeleze și la AMII-ul static.
Lecția 3. Cuvântul-cheie. Tema. Planul de idei (p. 17)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
B. Conținuturi
Cuvinte-cheie, idee principală. Temă.
Planul simplu de idei
C. Scenariul didactic
EVOCARE
După verificarea temei, elevilor li se va cere să se gândească, timp de un minut, la o întrebuințare cât mai neobișnuită
a unei chei și fiecare va preciza cel puțin o astfel de întrebuințare. Profesorul le notează pe tablă, într-un ciorchine.
CONSTITUIREA SENSULUI

III.	

1. cuvântul-cheie. tema

Explorare
Se rezolvă exercițiile 2 – 5. Profesorul le va cere elevilor să lucreze în perechi și să delimiteze în fragmente logice
povestirea Prietenul meu de Ioana Pârvulescu. Câte 2 – 3 perechi se organizează într-o grupă, în cadrul căreia fiecare
pereche își va prezenta delimitarea. În cele din urmă, se va decide care este cea mai bună delimitare. În aceleași grupe,
se pot rezolva exercițiile 4 și 5, dar este posibilă și rezolvare frontală.
Pornind de la exercițiile 4 și 5, profesorul conduce discuția în așa fel încât să definească, împreună cu elevii, concep
tele de cuvânt-cheie și de temă (Repere, p. 17).

2. planul simplu de idei (actualizare)

Explorare
Exercițiile 1 – 3 presupun continuarea activității din grupele inițiale.
Ex. 1: E levii vor scrie în caiete, dar colaborând în cadrul fiecărui grup. Vor desena tabelul din manual și îl vor completa
conform modelului, precizând delimitarea textului, notând cuvântul-cheie și formulând ideea principală potrivită
fragmentului. Elevilor li se atrage atenția că, pentru a formula ideea principală a unui fragment, se identifică mai
întâi cuvântul-cheie, se adaugă acestuia un predicat, apoi alte cuvinte, care împreună să răspundă la întrebarea
Despre cine/ce este vorba în fragmentul delimitat?. Profesorul poate apela la activitatea frontală pentru a
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demonstra modul în care se formulează ideea principală, lucrând cu elevii pe primul fragment delimitat. Un
posibil produs ar arăta astfel:
Delimitarea textului
„Nu știu […] nu cumva să îndrăznești.“
„Dar eu […] 101 dalmațieni.“
„Așa am ajuns […] se apropie furtuna.“
„Doamna profesoară […] a început să latre.“

Cuvântul-cheie
marți

Ideea principală
Marți a fost o zi dificilă.

ghinioane

Pentru Bogdan, ziua de marți începe cu o serie de ghinioane.

ora de istorie

Colegii lui Bogdan sunt agitați la ora de istorie.

lătratul

În timpul orei se aude un lătrat.

„Doamna s-a întors […] îți trece.“

pedeapsa

Adi este scos afară din clasă.

„Toată clasa […]. El a lătrat.“

vinovatul

Bogdan își recunoaște vina.

„Și l-am scos pe Joi. […] a râs.“

cățelul

Copilul scoate un cățel din rucsac.

„Ce să vă mai spun? […] nu-i așa?“

prietenii

Bogdan mărturisește cine sunt prietenii săi.

Ex. 2 și 3: Elevii vor nota ideile principale în caiete, apoi vor primi o foaie de flipchart pe care vor transcrie, cu un
marker, aceleași idei. Posterele vor fi afișate în patru părți ale clasei, aflate la distanță, apoi vor fi analizate
pe baza metodei turul galeriei.
Turul galeriei este o metodă care dezvoltă gândirea critică și abilitățile de colaborare ale elevilor. În grupuri de câte
4 – 6 elevi, se lucrează la o problemă, rezultatul putându-se materializa într-un poster sau o schemă, un tabel, un set
de idei, un desen etc. Produsele/posterele realizate sunt afișate pe pereții clasei, transformând-o într-o „galerie“. Alături
de produs, se lipește o foaie A4 sau un post-it. În grupuri, elevii examinează produsele și notează sugestii, comentarii,
formulează întrebări pe foaia asociată produsului. După ce se încheie turul galeriei, elevii revin în fața produsului lor și îl
reexaminează pe baza observațiilor primite.
Discuțiile vor fi conduse de profesor în așa fel încât să se poată formula definiția ideii principale și a planului simplu,
insistând pe rolul pe care acestea îl au în înțelegerea textului.
REFLECȚIE
Se va rezolva AMII-ul interactiv.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

De reținut că această rezolvare este doar un model și că pot exista și alte delimitări ale textului, iar ideile principale
pot fi formulate și altfel.

TEMĂ
Caietul elevului, p. 8, ex. 7 – 10.
Lecția 4. Semnificațiile textului (p. 18)

B. Conținuturi
Semnificațiile textului
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se reiau ideile principale ale povestirii și elevii sunt întrebați ce mesaj cred ei că transmite textul, dincolo de
evenimentele prezentate.
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III.	

A. Competențe specifice
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare

CONSTITUIREA SENSULUI
Activități de postlectură: discuții privind semnificația textului literar
Se rezolvă frontal exercițiile 1 – 11, elevii fiind încurajați să răspundă și să-și motiveze răspunsul, acolo unde este
cazul. Indiferent de răspunsuri, profesorul va da un feedback constructiv, de exemplu: Ai o abordare interesantă. Te-ai
gândit și la următorul aspect: ...?; Îmi place cum ai gândit și mi-ar plăcea să revii asupra aspectului ... pentru ... .

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

REFLECȚIE
Exercițiile de la rubrica Provocări pot fi abordate în acest moment al lecției.
Ex. 3 este un exercițiu de exprimare a opiniilor.
Profesorul formulează întrebarea dacă există sau nu o legătură strânsă între a fi fată sau băiat și rezultatele la
disciplinele școlare. Elevii se vor gândi la un răspuns, apoi vor discuta cu colegii și se vor așeza de o parte și de alta
a unei linii imaginare, în funcție de răspunsul la întrebare. Fiecare dintre cele două grupe caută argumente pentru a-și
susține punctul de vedere și le prezintă în fața celorlalți, astfel încât să-i determine să-și schimbe părerea. Câștigă grupa
care va reuși că convingă cât mai mulți elevi să i se alăture.
Linia valorică este un exercițiu de exprimare a opiniilor elevilor și de investigație independentă a unei probleme, a
cărui aplicare presupune respectarea următorilor pași:
a. Profesorul pune o întrebare care permite răspunsuri gradate.
b. Elevii caută un răspuns (pot să îl și noteze) și se aliniază, alegând poziția care reflectă cel mai bine punctul lor de
vedere. Este important să discute cu alți elevi pentru a vedea care este poziția acestora.
c. Elevii continuă să discute despre problema pusă în discuție cu colegii din stânga și din dreapta.
TEMĂ
Caietul elevului, p. 9, ex. 11, 12 și 13.
Lecția 5. Textul nonliterar (p. 19)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
B. Conținuturi
Textul nonliterar
Strategii de comprehensiune: inferențe simple
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Activități de prelectură: Se rezolvă exercițiile de la rubrica Pentru început (p. 19). Elevilor li se va cere să privească
cele trei imagini și vor fi întrebați ce reprezintă acestea. Apoi li se va solicita să observe asemănări și deosebiri dintre
ele. Răspunsurile ar trebui să conducă spre următoarele concluzii: cele trei fotografii reprezintă persoane; se aseamănă
prin faptul că sunt portrete ale acestora; diferența constă în faptul că par a aparține unor epoci diferite etc.

III.	

CONSTITUIREA SENSULUI
Lectura textului de la ex. 1 (Explorare) poate fi realizată cu voce tare de către profesor, sau de către fiecare elev
(lectură interiorizată).
Activități de lectură (lucru cu textul).
Se rezolvă exercițiile 2 – 4 de la Explorare.
Ex. 2: Răspunsul așteptat este c.
Ex. 3: D
 e exemplu: La tabloul Autoportret într-o oglindă convexă, la primul autoportret fotografic, la cuvântul selfie, la
comentariul lui Nathan Hope, la dicționarele Oxford, la Dicționarul explicativ al limbii române.
Ex. 4: R
 ăspunsul spre care ar trebui condus elevul este că limbajul din text este obișnuit, în sensul că fiecare cuvânt
este folosit cu sensul lui obișnuit (propriu).
Profesorul va conduce demersul în așa fel încât elevul să poată defini textul nonliterar (Repere).
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REFLECȚIE
Activități de postlectură:
Exercițiile de la Aplicații se rezolvă prin activitate independentă sau în perechi.
Ex. 1: autoportret; selfie; selfie.
Ex. 2: P
 rimele creații de tip selfie sunt autoportretele. Cuvântul selfie a devenit în timp scurt foarte folosit. Cuvântul
selfie a fost inclus în Dicționarul explicativ al limbii române.
Ex. 3: R
 ăspunsurile ar trebui să se refere la scopul selfie-ului. Dacă dicționarele Oxford includ în definiția cuvântului
scopul unei fotografii de tip selfie, acela de a fi distribuită apoi pe rețelele de socializare, în Dicționarul explicativ
al limbii române nu se face referire la acest aspect.
Ex. 4: Răspunsul este subiectiv, elevii raportându-se la informațiile pe care le au despre fenomenul selfie.
Exercițiile de la Reflecții vor fi abordate frontal și presupun răspunsuri subiective.
La finalul orei, se va completa fișa de autoevaluare.

Barem minitest – finalul secțiunii de Lectură (p. 19)
I. Scrierea primei idei principale a textului, de exemplu: Povestitorul intră în clasa a V-a. 		
20 de puncte
II. 1. d; 2. b; 3. c. (15 p. + 15 p. + 15 p.) 							
45 de puncte
III. Explicarea motivului pentru care povestitorul preferă faptele în defavoarea poveștilor, de exemplu: Faptele
reprezintă lucrurile adevărate, în timp ce poveștile sunt invenții/minciuni. (Explicare clară, respectând normele de
ortografie și de punctuație: 25 p.; explicare clară, fără respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 15 p.;
încercare de explicare: 5 p.) 								
25 de puncte
Lecția 6. Noi pagini – alte idei (pp. 20 – 21)
A. Competențe specifice
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
B. Conținuturi
Strategii de comprehensiune: inferențe simple, împărtășirea impresiilor de lectură
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului
C. Scenariul didactic

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

TEMĂ
(facultativ) Caietul elevului, p. 10, ex. 1 – 2; p. 11, ex. 3.

EVOCARE
Activitate de prelectură. Elevilor li se poate cere să-și amintească de un prieten/de prietenii pe care i-au avut înainte
de a începe școala. Pot fi provocați să-și amintească o întâmplare amuzantă din acea perioadă. De asemenea, elevii pot
fi puși în situația da a formula predicții despre textul pe care îl vor citi/asculta, pornind de la imaginea care îl însoțește.

Activități de lectură (lucru cu textul).
Se rezolvă exercițiile 1 – 10. Indiferent de răspunsuri, profesorul va da un feedback constructiv, de exemplu: Ai o abordare
interesantă. Te-ai gândit și la următorul aspect ...?; Îmi place cum ai gândit și mi-ar plăcea să revii asupra aspectului ...
pentru ... .
Ex. 1: Acțiunea se petrece în satul copilăriei autorului, într-o zi.
Ex. 2: Lulu (Lulu Popii)
Ex. 3: preot – „Lulu (al) Popii“
Ex. 4: Lulu și Adam al Vicii
Ex. 5: Povestitorul a descoperit că cerul îl însoțește/îl urmărește.
Ex. 6: A. c; B. c; C. d.
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III.	

CONSTITUIREA SENSULUI
Lectura textului poate fi realizată cu voce tare, de către profesor, sau poate fi ascultată înregistrarea din varianta
digitală a manualului.

Ex. 7: O posibilă rezolvare a exercițiul ar fi:
Delimitarea textului
„Adevărații prieteni [...] prietenii.“
„Dimineața [...] ieșeam.“

Cuvântul-cheie
prietenii
revederea

Ideea principală
În copilărie, povestitorul avea trei prieteni.
În fiecare dimineață, prietenii îl strigau.

„Cam din același timp [...] șapte peceți.“

descoperirea

Povestitorul descoperă că cerul îl urmărește.

„Totuși [...] tăria cerului.“

mărturisirea

Lulu îi dezvăluie descoperirea sa lui Adam al Vicii.

verificarea

Adam al Vicii descoperă că și ele este urmărit
de cer.

„Numaidecât [...] sta la îndoială.“
„Eram dezolat [...] nu s-a despicat.“
„Ne-am apropiat [...] în două?“

punerea la încercare Copiii decid să pună la încercare cerul.
nedumerirea

Copiii nu înțeleg din ce cauză cerul nu s-a despicat.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

Ex. 8: „ mă simțeam obligat să o păstrez ca un mare secret în cel mai ascuns ungher al inimii“; „pentru nimic în lume
nu m-aș fi încumetat s-o împărtășesc și altora“; „continuam să țin taina sub trei lacăte și șapte peceți“.
Ex. 9: Posibile răspunsuri: din dorința de a împărtăși prietenului descoperirea, din dorința de a se lăuda etc.
Ex. 10: Întrebarea presupune un răspuns subiectiv.
REFLECȚIE
Activități de postlectură
Se rezolvă exercițiile 11 – 13. Elevii vor fi încurajați să realizeze conexiuni între texte, să prezinte în fața clasei o
experiență personală și să dezvăluie experiențele de lectură.
TEMĂ
Redactează un text de 10 – 15 rânduri în care să prezinți un alt text/o altă carte pe care ai citit-o și în care este
vorba despre copii de vârsta ta și prietenii lor. Poți să te referi la conținutul textului/cărții sau la impresia ta despre
acest text/această carte.
Lecția 7. Identitatea personală. Emoțiile (pp. 22 – 23)
A. Competențe specifice
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi
B. Conținuturi
Identitate personală
C. Scenariul didactic

III.	

EVOCARE
Se rezolvă exercițiile 1 – 3 de la rubrica Pentru început (p. 22). Profesorul va valorifica răspunsurile elevilor de la ex. 3,
arătând că oamenii se raportează diferit la emoții, dovadă că ei înșiși au asociat culori diferite celor patru emoții.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Lectura prezentării filmului Întors pe dos, eventual urmărirea unor secvențe de pe youtube, de exemplu:
Bucurie: https://www.youtube.com/watch?v=xAFiosh_hsw
Tristețe: https://www.youtube.com/watch?v=KHD0NzvtJaY
Frică: https://www.youtube.com/watch?v=LWtqKMeBfcc
Furie: https://www.youtube.com/watch?v=6x4lp2X214Y
Dezgust: https://www.youtube.com/watch?v=7yKL4XdvoFs
Elevilor li se va cere să identifice emoțiile valorificate în film (conform prezentării). Se pot genera discuții despre
firescul emoțiilor, despre rolul pe care acestea îl au. Dacă elevii au văzut filmul Întors pe dos, discuțiile despre emoții pot
să valorifice acest fapt. Discuția va fi condusă de profesor în așa fel încât elevii să definească emoțiile și să înțeleagă
că ele conturează identitatea personală a fiecărui om.
Se va rezolva exercițiul 2, care va permite definirea fiecăreia dintre cele cinci emoții, răspunsurile așteptate fiind: A5d,
B1e, C2b, D4c, E3a.
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REFLECȚIE
Se vor rezolva exercițiile 1 – 4 de la Aplicații și AMII-ul interactiv (din versiunea digitală) și exercițiile 1 – 2 de la Provocări.
Ex. 1: B
 ucuria descoperă că Frica o protejează pe Riley, că Dezgustul o ajută să nu se apropie de ceea ce este
respingător, iar Furia să își apere punctul de vedere și să nu accepte nedreptățile.
Ex. 2: P
 osibile răspunsuri: Tristețea nu pare a o proteja pe Riley; Tristețea presupune schimbarea stării de mulțu
mire etc.
Ex. 3: V
 alorile lui Riley sunt familia și prietenia, pasiunea ei este hocheiul, iar însușirile ei sunt sinceritatea și
caracterul jucăuș.
Ex. 4: Posibilitate de răspuns: Riley nu face față schimbării etc.
TEMĂ
Exercițiile 3 și 4 (Aplicații) și cerința de la rubrica Portofoliu.
Lecția 8. Exprimarea adecvată a emoțiilor. Roluri în comunicare (pp. 24 – 25)

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se rezolvă frontal exercițiile 1 și 2 de la rubrica Pentru început și AMII-ul static din versiunea digitală.
CONSTITUIREA SENSULUI
Elevii vor răspunde la cerințele ce însoțesc cele două desene (Explorare).
Primul desen: a. bucurie; b. zâmbește, sare etc.; c. nedumerire etc. d. Băiatul este vorbitorul, fata este ascultătorul.;
e. Întrebarea impune un răspuns subiectiv. f. Fata devine vorbitorul, iar băiatul ascultătorul.
Al doilea desen: a. tristețe, dezamăgire etc.; b. mimica, poziția corpului, imaginea de pe coperta caietului/carnetului
pe care îl are în mână băiatul așezat etc.; c. Cerința permite multiple variante de răspuns. Profesorul va încuraja elevii
să-și imagineze diverse dialoguri.
Profesorul poate formula întrebări suplimentare: Personajele din desenele acestea comunică? Prin câte moduri?
Atunci când comunicăm (inclusiv emoții), apelăm doar la cuvinte sau la gesturi/mimică? Atunci când vorbim în șoaptă
sau când strigăm, transmitem un mesaj? Ce roluri pot îndeplini participanții la o situație de comunicare? etc.
Discuțiile ar trebui să conducă spre definirea conceptelor de la rubrica Repere.
REFLECȚIE
Ex. 1 – 3 de la rubrica Reflecții pot încheia lecția.
Ex. 1: Va fi rezolvat oral (a.1, b.6, c.5, d.3, e.4, f.2).
Ex. 2: P
 resupune mimarea unor situații astfel încât emoțiile de transmis să fie redate doar prin intermediul elementelor
nonverbale.
Ex. 3: P
 resupune lucru în perechi. Profesorul pregătește din timp cinci bilețele pentru fiecare pereche, pe care notează
cuvintele: bucurie, tristețe, frică, furie, dezgust și va explica sarcinile de lucru, monitorizând atitudinea elevilor.
TEMĂ
Realizarea portretului chinezesc de la rubrica Portofoliu.
Portretul chinezesc este un joc literar și presupune identificarea anumitor aspecte ale personalității cuiva sau a
unor gusturi ori preferințe prin intermediul unui chestionar. De regulă, se răspunde la întrebări sub forma Dacă aș fi un
(animal, floare etc.)..., aș fi...
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III.	

B. Conținuturi
Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător
Exprimarea adecvată a emoțiilor

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

A. Competențe specifice
1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei, exprimând opinii, emoții
și sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în funcție de situația de comunicare

Lecția 9. Propoziția. Tipuri de propoziții (pp. 26 – 27)
A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de
bază
B. Conținuturi
Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată
Propoziția afirmativă. Propoziția negativă
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Profesorul anunță că în această lecție se va face apel la câteva dintre cunoștințele de gramatică din clasa a IV-a.
Se rezolvă frontal exercițiile 1 și 2 de la rubrica Pentru început.
Ex. 1: vorbesc, faci, ai venit, am ajuns, întârzie, a rămas, lucrează, vii, nu știu, vorbesc, vin, ajung.
Ex. 2: 12 predicate, 12 propoziții. Numărul predicatelor este egal cu numărul propozițiilor.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

CONSTITUIREA SENSULUI

1. propoziția simplă și propoziția dezvoltată. părțile de propoziție
Elevii rezolvă exercițiile 1și 2 de la rubrica Explorare.
Ex. 1:

Propoziții alcătuite doar din subiect și predicat

Propoziții care includ și alte părți de propoziție

Alex întârzie.

Ai venit de la școală.

Nu știu.

Am ajuns acum.

Vin!

A rămas la școală cu Luminița, Adi și Marius.
Lucrează la proiectul pentru ora de română.
Vii la mine azi?
Vorbesc cu mama.
Ajung într-o jumătate de oră!

Ex. 2: A
 i venit. Am ajuns. A rămas. Lucrează. Vii. Vorbesc. Ajung. Propozițiile au sens, dar înțelesul este îmbogățit de
cuvintele eliminate.
Profesorul va valorifica exercițiile rezolvate pentru a putea formula definiția propoziției, pentru a clasifica părțile de
propoziție și pentru a defini predicatul și subiectul (părțile principale de propoziție). Pornind de la ex. 2, va clasifica
propozițiile după alcătuire, în simple și dezvoltate.

2. propoziția afirmativă și propoziția negativă

III.	

Se va rezolva frontal exercițiul de la rubrica Explorare (a. vorbesc este verb la forma afirmativă; b. nu vorbesc este
verb la forma negativă) și se va realiza a doua clasificare a propoziției, după aspectul verbului, în afirmativă și negativă.

3. ortografia și punctuația propoziției

Se rezolvă exercițiile 1 – 4, care vor conduce spre precizările de la rubrica Repere. Se poate viziona și AMII-ul animat.
Ex. 1: Propozițiile încep cu literă mare.
Ex. 2: La finalul propozițiilor din schimbul de mesaje există punct, semnul întrebării și semnul exclamării. La finalul
propozițiilor din scena ilustrată există punct și semnul întrebării.
Ex. 3: În interiorul propozițiilor există virgulă.
Profesorul poate formula întrebări suplimentare, de exemplu: De ce s-a folosit semnul întrebării? Dar semnul
exclamării? Când s-a folosit punctul? În ce situații a fost folosită virgula?
Ex. 4: Elevul ar trebui să folosească linia de dialog.
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TEMĂ
AMII-urile interactive (varianta digitală, p. 27); Caietul elevului, p. 12, ex. 1 – 2; p. 13, ex. 8.

Lecția 10. Cuvântul și dicționarul (pp. 28 – 29)
A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. M
 onitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de
bază
B. Conținuturi
Cuvântul, unitate de bază a vocabularului
Cuvântul și contextul; forma și sensul cuvintelor
Istoria cuvintelor
Dicționarul. Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic. Articolul de dicționar
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se rezolvă exercițiile 1 și 2 de la rubrica Pentru început.
Ex. 1: carte de identitate; carte; carte de joc.
Ex. 2: Sunt prezentate sensurile prevăzute în DEX pentru cuvântul carte.
Profesorul anunță că în această lecție se studiază vocabularul limbii române.
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III.	

Se rezolvă exercițiile 1 – 7 și AMII-urile interactive.
Ex. 1: a. Adi tace. 				d. Claudia privește norii.
b. Bogdan a scris o compunere.
e. Profesoara zâmbește.
c. El poartă ochelari. 			
f. Din rucsac iese un cățel.
Ex. 2: Adi tace. Profesoara zâmbește. – propoziții simple, pentru că sunt alcătuite doar din predicat și subiect
Ex. 3: P
 osibile răspunsuri: Adi tace câteva minute. Adi cel vesel tace. etc.; Profesoara de istorie zâmbește. Profesoara
zâmbește toată ora. etc.
Ex. 4: a. Adi nu tace.
			
d. Claudia nu privește norii.
b. Bogdan nu a scris o compunere.
e. Profesoara nu zâmbește.
c. El nu poartă ochelari.
		
f. Din rucsac nu iese un cățel.
Ex. 5: a. propoziție dezvoltată, negativă;
d. propoziție simplă, afirmativă;
b. propoziție dezvoltată, afirmativă;
e. propoziție dezvoltată, afirmativă;
c. propoziție simplă, negativă. 		
f. propoziție dezvoltată, afirmativă;
Ex. 6: a. Emoțiile o ajută pe Riley.
b. În ce oraș se mută Riley?
c. Ce multe lucruri am învățat!
d. Am văzut filmul împreună cu Ilinca.
Ex. 7: — Ce citești?
— Citesc un fragment dintr-o carte scrisă de Lucian Blaga.
— Despre ce este vorba?
— Despre un copil care crede că cerul merge cu el.
— Copilul acesta are prieteni?
— Da, trei: Vasile Bănățeanu, Roman al lui Tudorel și Adam al Vicii.
— Ce tare!
Lecția se poate încheia cu exercițiul de la rubrica Deschideri.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

REFLECȚIA

CONSTITUIREA SENSULUI

1. cuvântul – unitate de bază a vocabularului

Se rezolvă frontal exercițiile 1 – 5 (Explorare). Valorificând exercițiile, profesorul va defini, împreună cu elevii, voca
bularul, cuvântul (atrăgând atenția că acesta are conținut și formă) și contextul.
Ex. 1: a . diverse rase de câini; cuvântul câine în diverse limbi; b. Dacă cineva decide să numească într-un anumit fel
un obiect, iar ceilalți preiau și folosesc noua denumire, la un moment dat cuvântul va intra în dicționar.
Profesorul poate aduce în discuție contextul în care a intrat în dicționare cuvântul selfie, valorificând informațiile de
la lecția 5.
Ex. 2: animal patruped cu blană
Ex. 3: [k], [î],[ ĭ], [n], [e] – răspunsul este oral, prin urmare elevul ar trebui doar să rostească fiecare sunet.
Ex. 4: noi (pronume) – cel care vorbește, plus persoanele cu care se asociază; noi (adj.) – create de curând etc.
Ex. 5: Cei doi termeni se diferențiază prin formă/ înveliș sonor/sunete care le alcătuiesc.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

2. dicționarul. ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic. articolul de dicționar

Profesorul le solicită elevilor să recitească fragmentul din Povestea frindelului și să deducă, din text, ce conține un
dicționar; de exemplu: cuvinte, toate cuvintele dintr-o limbă etc.
Ex. 2: p oate fi rezolvat frontal sau în perechi. Răspunsurile așteptate și spre care elevii vor fi conduși de către
profesor sunt: forma de plural (câini), ce parte de vorbire este cuvântul (s.m.), sensul (animal mamifer carnivor,
domesticit, folosit pentru pază, vânătoare etc.), denumirea științifică (Canis familaris), expresiile din care face
parte cuvântul și sensul expresiilor (A tăia frunză la câini = a trândăvi; a nu avea nicio ocupație. Viață de câine =
viață grea, plină de lipsuri), sensurile neobișnuite (Om rău, hain), formele regionale (câne), originea (lat. canis).
Profesorul poate oferi explicații cu privire la rolul cifrelor arabe (1 – sensul explicit al cuvântului), al semnelor ◊ (indică
expresii) și • (indică sensurile dependente de sensul principal).
Se definesc termenii dicționar și articol de dicționar, profesorul atrăgând atenția că într-un dicționar cuvintele sunt
așezate în ordine alfabetică.
REFLECȚIE
Se rezolvă exercițiile 1 – 6 și AMII-ul interactiv.
Ex. 1: cauză – motiv; cuvânt – vorbă; enorm – uriaș. Cuvintele se deosebesc prin formă.
Ex. 2: De exemplu: Blana iepurelui este pufoasă. Blana ușii trebuie vopsită.
Ex. 3: animal, blană, carte, câine, clasă, cuvânt, dicționar, lege, oraș, sens, țară, volum
Ex. 4: emotiv, emoție, emoționa, emoțional, emoționant, emoționare, emoționat
Ex. 5: albastru – adj.
emoție – s.f.
păstra – vb.
prieten – s.m.
Ex. 6: albastru – limba latină; emoție – limba franceză; păstra – limba bulgară; prieten – limba slavonă.
Lecția se poate încheia cu exercițiile de la rubrica Deschideri.
TEMĂ
Exercițiul de la rubrica Portofoliu.

III.	

Lecția 11. Sinonimele. Antonimele (pp. 30 – 31)
A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. M
 onitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de
bază
B. Conținuturi
Categorii semantice: sinonime, antonime
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C. Scenariul didactic
EVOCARE
Profesorul va iniția o discuție despre cele două personaje din filmul Întors pe dos, valorificând exercițiul de la rubrica
Pentru început și va arăta că stările lui Riley, atunci când Bucuria deține controlul, pot fi exprimate prin mai multe
cuvinte, asemănătoare ca sens.
CONSTITUIREA SENSULUI

1. sinonimele

2. antonimele

Elevii rezolvă exercițiile 1 – 2 de la rubrica Explorare.
Ex. 1: Bucurie – Tristețe, bucuroasă, mulțumită, veselă, voioasă – tristă, supărată, posomorâtă, mâhnită.
Ex. 2: sus – jos
Împreună cu elevii, profesorul definește antonimele.

III.	

REFLECȚIE
Se rezolvă exercițiile 1 – 9 de la Aplicații.
Ex. 1: e tern – veșnic; fricos – sperios; hărmălaie – gălăgie; hotărât – decis; încercare – tentativă; milă – compasiune;
prieten – amic; zâmbet – surâs.
Ex. 2: a. a îndepărta; b. a retrage; c. a îndepărta; d. a extrage; e. a publica; f. a rosti.
Ex. 3: a. păcălit; b. a chema; c. firesc; d. a scuti.
Ex. 4: ați observat – ați remarcat etc.; pornește –începe etc.; drum – teren etc.; prima – întâia etc.
Ex. 5: a . a băga frica în oase – a speria; b. a duce cu zăhărelul – a ademeni, a înșela; c. a face din țânțar armăsar – a
exagera; d. a face rost – a obține; e. a-i lăsa gura apă – a dori; f. a-și aduce aminte – a-și aminti; g. a-i părea
rău – a regreta; h. a sta cu ochii în tavan – a lenevi.
Ex. 6: A
 . a aprinde – a stinge; cald – rece; centru – periferie; a începe – a termina; larg – strâmt; nou – vechi.
B. bunătate – răutate; a coborî – a urca; dragoste – ură; a economisi – a risipi; gros – subțire; răsărit – apus.
Ex. 7: a propiere – depărtare; ascuțit – bont; furios – calm; leneș – harnic; noroc – ghinion; obosit – odihnit; ușor –
greu; zi – noapte.
Ex. 8: vinovatul – nevinovatul; adevărul – minciuna, neadevărul; prietenul – dușmanul, rivalul; bun – rău.
Ex. 9: a . Scrie neciteț. Scrie ilizibil.; b. Au avut neșansă. Au avut ghinion.; c. Vor răspunde incorect. Vor răspunde
greșit.; d. Au lucruri inutile. Au lucruri nefolositoare.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

Elevii rezolvă exercițiile 1 – 6 de la rubrica Explorare.
Ex. 1: Elevii ar trebui să observe că fiecare serie este alcătuită din cuvinte cu sensuri asemănătoare.
Ex. 2: Elevii ar trebui să observe că forma cuvintelor este diferită.
Ex. 3: Elevii ar trebui să observe că în fiecare serie sunt adjective, deci cuvinte care aparțin aceleiași părți de vorbire.
Ex. 4: a. valoros; b. gustos; c. priceput; d. apropiat.
Ex. 5: B
 radul este un copac montan. Nucul este un pom impunător. Elevilor li se va atrage atenția că alegerea
sinonimului depinde de context și că nu toate sinonimele sunt perfecte (cuvântul pom numește arbori care
produc fructe comestibile, în timp ce copac și arbore denumesc orice plantă cu trunchi înalt și puternic, lemnos
și cu mai multe ramuri cu frunze care formează o coroană).
Ex. 6: a. a informat; b. a observat.
Împreună cu elevii, profesorul definește sinonimele și evidențiază faptul că sinonimele trebuie să aparțină aceleiași
părți de vorbire, alegerea sinonimului depinzând de context.

TEMĂ
Caietul elevului, p. 16, ex. 2; p. 17, ex. 6, 7.
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Lecția 12. Câmpul lexical (pp. 32 – 33)
A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. M
 onitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de
bază
B. Conținuturi
Câmpul lexical
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se poate discuta despre contextele în care o familie își face o fotografie de tip selfie și despre posibilul context în
care a fost făcută fotografia din manual, trecându-se în revistă membrii familiei.
CONSTITUIREA SENSULUI

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

1. gruparea unor termeni după trăsături de sen

Se rezolvă exercițiile 1 – 4. Elevii identifică relațiile de rudenie naturală și relațiile de rudenie socială.
Ex. 1: Elevii vor citi precizările din jurul fotografiei. Răspunsul așteptat este o familie.
Ex. 2: relații de rudenie naturală: tata, mama, bunica, bunicul, soră.
Ex. 3: a. frate; fiu; b. fiică; c. nepoți; d. unchi, mătușă, verișori.
Ex. 4: a. ginere; socri; b. soție; soț.
Împreună cu elevii, profesorul definește câmpul lexical.

2. lărgirea câmpului lexical

Elevii rezolvă exercițiile 1 – 3.
Ex. 1: tanti
Ex. 2: substantive
Ex. 3: noră, cuscră, mătușică, mamă vitregă etc.
Profesorul le atrage atenția elevilor că în câmpul lexical al unui cuvânt intră și sinonimele acestuia, și expresiile care
îl conțin.
Profesorul precizează că dintr-un câmp lexical fac parte cuvinte care aparțin aceleiași părți de vorbire – doar
substantive, doar adjective, doar verbe.

III.	

REFLECȚIE
Primele cinci exerciții se rezolvă frontal, iar exercițiul 6 în grupe, conform precizării din manual.
Ex. 1: măr, migdale, lămâie, cireșe-amare, zmeură, fistic, banane, căpșuni, alune, nuci, piersici, cocos, pepene.
Ex. 2: a. câine; b. discipline școlare; c. emoții.
Ex. 3: actriță, actor, cadru, cameraman, figurant, filmare, generic, muzică, regizor, secvență, scenarist, subtitrare etc.
Ex. 4: a. meserii; b. insecte; c. jocuri; d. sentimente.
Ex. 5: a. oraș; b. lacrimă; c. supărat.
Se poate rezolva în clasă și AMII-ul interactiv.
TEMĂ
Caietul elevului, p. 18, ex. 1– 2.
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Lecția 13. Tipurile de sunete (pp. 34 – 35)
A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de
bază
B. Conținuturi
Tipuri de sunete: vocale, consoane, semivocale
Corespondența sunet-literă
Alfabetul limbii române
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Profesorul poate iniția o discuție despre sunetele pe care le auzim în jur, produse de elementele naturii, de diverse
obiecte etc., pentru a ajunge la sunetele pe care oamenii le folosesc pentru a transmite un mesaj verbal. Elevii își pot
aminti că în clasa a II-a au învățat că din categoria sunetelor din limba română fac parte vocalele și consoanele.
Profesorul valorifică exercițiul de la rubrica Pentru început, de recunoaștere a unor vocale și consoane.

Se rezolvă exercițiile 1 – 4 de la rubrica Explorare.
Exercițiul 1, de despărțire în silabe, este important pentru a-i face pe elevi să observe că într-o silabă există o vocală
și numai una.
Exercițiul 2 propune cuvinte în care există silabe ce conțin o vocală și o semivocală (oa, ea, ia, uă). Scopul exercițiului
este de a-i ajuta pe elevi să facă discriminarea dintre vocale și semivocale. Profesorul îi va ajuta să sesizeze că
semivoalele e, i, o, u se pronunță diferit de vocalele e, i, o, u: în timp ce vocalele se aud „clar“ – ca în elev, inimă, olimpic,
unt, semivocalele nu se aud la fel de clar, având jumătatea intensității unei vocale – semivocala e din mea, semivocala
i din iepure, semivocala o din moale, semivocala u din piuă.
Exercițiul 3 aduce în discuție situația fonetică numită i „șoptit“. Profesorul le poate cere elevilor să observe că primele
două cuvinte sunt alcătuite dintr-o singură silabă, prin urmare în cadrul lor nu poate exista decât o vocală (în cuvintele
flori și nori, vocala este o), dar fiecare conține și un i final care nu este nici vocală (nu se pronunță ca în inimă), nici
semivocală (nu se pronunță ca în iepure).
Exercițiul 4 vizează identificarea pronunției corecte pentru unele cuvinte care conțin consoana x: exact – [egzakt];
exemplu – [egzemplu]; examinare – [egzaminare]; expresiv – [ekspresiv].
Împreună cu elevii, pe baza observațiilor făcute, profesorul definește vocalele, consoanele, semivocalele (conținut
nou) și situația fonetică i „șoptit“.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

CONSTITUIREA SENSULUI

1. tipurile de sunete: vocale, consoane, semivocale

Se rezolvă exercițiile 1 – 4 de la rubrica Explorare.
Exercițiul 1 actualizează cunoștințele elevilor despre literele din alfabetul limbii române.
Profesorul va preciza că litera este semnul grafic prin care se redă un sunet. Limba română folosește alfabetul latin,
iar alfabetul actual al limbii române are 31 de litere: a, ă, â, b, c, d, e, f, g, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ș, t, ț, u, v, w, x, y, z.
Va atrage atenția și că, în general, în limba română o literă transcrie un singur sunet.
Exercițiile 2 – 4 vizează în mare măsură excepțiile de la regula conform căreia în limba română o literă transcrie un
singur sunet.
Exercițiul 2 are ca scop observarea de către elevi că, în general, în limba română, numărul literelor dintr-un cuvânt
este egal cu numărul sunetelor. Din seria dată, doar cuvântul text [tekst] face excepție.
Exercițiul 3 reia situația literei x care transcrie două sunete (fie [ks], fie [gz]): exercițiu – [egzercițiu], extraterestru –
[ekstraterestru], pix – [piks].
Exercițiul 4: [k] – cățel, Quatar, kosovar; [i] – inimă, hobby; [î] – înainte, câmp; [u] – Newton, pur; [ŭ] carou, show; [v] –
vară, watt.
Exercițiul 5 se centrează pe grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Profesorul le poate spune elevilor că despărțirea
în silabe a cuvintelor îi va ajuta să observe mai ușor dacă aceste grupuri de litere transcriu un singur sunet sau două
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III.	

2. alfabetul limbii române. Corespondența sunet – literă

sunete. Este bine ca elevii să fie familiarizați cu convențiile de transcriere a acestor sunete [č] (ce, ci), [ğ] (ge, gi), [k’] (che,
chi), [g’] (ghe, ghi). Dacă nivelul clasei permite, este recomandabil să se realizeze și transcrierile fonetice ale cuvintelor.
Elevii vor fi întrebați dacă în silabele din care fac parte aceste grupuri de litere există o vocală: cea-ță, cior-bă, gea-măn,
gium-bu-șluc, chea-guri, chio-râș, ghea-ră, ghioz-dan, cen-tral, ci-reș, ge-ne-ral, gi-r-afă, che-curi, chi-nez,ghe-țar, ghi-ni-on.
Profesorul va explica, referindu-se la primele opt cuvinte, că grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi notează
un singur sunet, care este consoana [č] (ce, ci), [ğ] (ge, gi), [k’] (che, chi), [g’] (ghe, ghi), atunci când, în silaba din care
fac parte, acestea sunt urmate de o vocală. Apoi, referindu-se la următoarele opt cuvinte, va atrage atenția că aceste
grupuri de litere notează două sunete, mai precis consoanele [č], [ğ], [k’], [g’] + vocala [e] sau [i], când sunt urmate de o
consoană, ca în cazul cuvintelor cer-ta, ci-reș, sau când se află la final de cuvânt, ca în cazul cuvintelor fa-ce, zi-ce.
REFLECȚIE
Exercițiile 1 – 3 și 5 – 6 se rezolvă frontal, exercițiul 4 în perechi, iar exercițiile 7 și 8 individual.
Ex. 1:
B A N C Ă
C V C C V

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

C O M P U N E R E
C V C C V C V C V
I D E
V C V

E
V

I E P U R E
S V C V C V
P I A T R Ă
C S V C C V
P L O A I E
C C S V S V
R O U Ă
C V S V
T E Z Ă
C V C V
Ex. 2: [ă], [î]
Ex. 3: brŏască, flŏare, gŭașă, ĭerarhie, mâĭne, nĕam, tŏamnă, zăŭ.
Ex. 4: a x – două litere, trei sunete; box – trei litere, patru sunete; exemplu – șase litere, șapte sunete; explozie – opt
litere, nouă sunete; oxigen – șase litere, șapte sunete; taxi – patru litere, cinci sunete; xerox – cinci litere, șapte
sunete.
Ex. 5: kaizer, karate, kiwi, quatarian – [k]; kiwi, wagon-lit – [v]
Ex. 6: a ger – patru litere, patru sunete; cercel – șase litere, șase sunete; ciob – patru litere, trei sunete; geam – patru
litere, trei sunete; Georgeta – opt litere, șapte sunete; gingie – șase litere, șase sunete; Gheorghe – opt litere,
cinci sunete; ghicitoare – zece litere, nouă sunete; ghid – patru litere, trei sunete; semicerc – opt litere, opt
sunete; ureche – șase litere, cinci sunete; voce – patru litere, patru sunete.
Ex. 7: c uvinte care la final au vocala i: Adi, aspri, aștri, codri, monștri, miniștri; cuvinte care la final au ĭ „șoptit“:
bucătari, găini, îngeri, negustori, profesori, șerpi.
Ex. 8: F ata din stânga mea are o față veselă. Ea râde de fiecare dată când cineva spune glume. Ieri mușca dintr-o pară
când i-am spus că la Muzeul Țăranului Român paturile erau acoperite cu pături de lână.
TEMĂ
Caietul elevului, p. 20, ex. 3 și 4; p. 21, ex. 9.
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Lecția 14. Silaba. Accentul (pp. 36 – 37)
A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. M
 onitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de
bază
B. Conținuturi
Silaba
Accentul (aplicativ)
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Profesorul le poate cere elevilor să identifice obiectele din desenul de la pagina 36 și să precizeze din câte silabe sunt
alcătuite cuvintele care le redau.
CONSTITUIREA SENSULUI

2. accentul

Se rezolvă exercițiile 1 – 5 de la rubrica Explorare.
Ex. 1: car-te – prima silabă
Ex. 2: câm-pi-e – a doua silabă; o-che-la-rii – a treia silabă; pa-tă – prima silabă.
Ex. 3: Cuvintele ácele/acéle se scriu la fel, dar se pronunță diferit și au sens diferit.
Ex. 4: C
 uvântul pricină se pronunță corect prí-ci-nă, accentuându-se prima silabă. În cuvântul ianuarie, accentul cade
pe a treia silabă: ia-nu-á-ri-e.
Ex. 5: Autorul indică în ce fel să se pronunțe cuvântul. A ales să-l accentueze așa pentru sonoritatea versurilor.
Împreună cu elevii, profesorul va defini accentul și va atrage atenția că în limba română accentul nu are loc fix, pe
prima sau ultima silabă, ca în alte limbi, valorificând cuvinte din limba/limbile moderne studiate de către elevi.
Profesorul le va prezenta elevilor Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române.
REFLECȚII
Ex. 1: ac-cen-tul; po-teci, scâr-țâ-i (infinitiv), ță-ruș.
Ex. 2: din, puși, o, ce, pe, mei, vor, vreo, trei, le, de, mult, în, gând, cu, un, ca.
Ex. 3: a. 15 silabe; b. 14 silabe.
Ex. 4: pe-un
Ex. 5: bi-ne, Cla-u-di-a, com-pu-ne-re, is-to-ri-e, ma-te-ma-ti-că, ro-mâ-nă
Ex. 6: cu, se, din, poți, să, scrii, în, și, cu, nu, le, să, cu, lor, nu, o, ei, tot, mai, nu, ci, cel
Ex. 7: c uvinte alcătuite din două silabe – semne, foarte, simple, care, compun, linii, orice, toate, orice, deloc, ușor,
facă, ceva, puteai, face, aveau, multe, semne, care, puțin, întregi; cuvinte alcătuite din trei silabe – câteva,
limbile, înțeles, scrierea, litere, silabe; cuvinte alcătuite din patru silabe: reprezentau; cuvinte alcătuite din cinci
silabe: egiptenilor, cuneiformă; cuvinte alcătuite din șase silabe: hieroglifele
Ex. 8: Am făcut câteva cópii ale textului. Suntem cinci copíi în curte. Maria este véselă. Ce vesélă colorată!
Ex. 9: exercițiu de pronunțare
Ex. 10: áripă, avárie, caractér, fúrie, rádio, sevér, spléndid, taxí
Ex. 11: Vreau să văd încotró se îndreaptă colegii mei. Regízorul filmului Întors pe dos este Pete Docter.
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III.	

Se rezolvă exercițiul de la rubrica Explorare:
a. por-neș-te – trei silabe; pa-tă – două silabe
b. o
c. al-băs-tri-e; pu-re-ce
d. Răspuns posibil: pentru a suna asemănător cu poteci
Profesorul le poate cere elevilor să-și reamintească definiția silabei.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

1. silaba

La finalul orei, se va completa fișa de autoevaluare.
TEMĂ
Minitestul din varianta digitală
Barem minitest – finalul secțiunii de Limbă română
I. 1. A; 2. F; 3. F
(5 p. + 5 p. + 5 p.) 15 puncte
II. Notarea a patru informații despre cuvântul story, oferite de articolul de dicționar, de exemplu: vocala accentuată,
forma de plural, partea de vorbire, sensul, originea.
(5 p. + 5 p. + 5 p. + 5 p.) 20 de puncte
III. 1. c; 2. a.; 3. c
(5 p. + 5 p. + 5 p.) 15 puncte
IV. Precizarea tipului fiecărui sunet care alcătuiește cuvântul cuier: [c] – consoană; [u] – vocală; [ĭ] –semivocală;
[e] – vocală; [r] – consoană.
(5 p. + 5 p. + 5 p. + 5 p. + 5 p.) 25 de puncte
V. Sublinierea vocalei pe care cade corect accentul în cuvântul castorul: castorul.

15 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

Lecția 15. Etapele scrierii. Relatarea unor experiența personale (pp. 38 – 39)
A. Competențe specifice
3.1. R
 edactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.3. A
 nalizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității,
al coerenței și al clarității
B. Conținuturi
Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere. Relatarea unor experiențe personale
Părțile textului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe
C. Scenariul didactic
Varianta 1
EVOCARE
Se rezolvă cerințele de la rubrica Pentru început. Inițial elevii lucrează individual (ex. 1), apoi în pereche.
CONSTITUIREA SENSULUI
Se rezolvă exercițiile 1 – 3 (activitate individuală) de la rubrica Explorare.
Profesorul le prezintă elevilor care sunt cele cinci etape ale redactării unui text, conform schemei de la rubrica
Repere: pregătirea pentru redactare, scrierea ciornei, revizuirea, editarea și publicarea.

III.	

REFLECȚIE
Se lucrează conform sarcinilor formulate la rubrica Aplicații.
Varianta 2
EVOCARE
Se rezolvă cerințele de la rubrica Pentru început. Inițial elevii lucrează individual (ex. 1), apoi în pereche.
CONSTITUIREA SENSULUI
Se rezolvă exercițiile 1 – 3 (activitate individuală) de la rubrica Explorare.
Se lucrează conform sarcinilor formulate la rubrica Aplicații (exercițiile 1– 5).
Vezi și organizatorul grafic din Anexa 7.
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REFLECȚIE
Elevii, ajutați de profesor, identifică cele cinci etape ale redactării unui text, conform prezentării de la rubrica Repere:
pregătirea pentru redactare, scrierea ciornei, revizuirea, editarea și publicarea.
Elevii vor fi încurajați să se autoevalueze sau să evalueze textul altui coleg prin diverse grile.

„Scaunul autorului“ este o modalitate de evaluare a unui exercițiu de redactare liberă. După un exercițiu de
redactare, elevii sunt invitați să-și citească textul de pe un scaun așezat în fața clasei, numit „scaunul autorului“. După
lectura textului, ceilalți elevi îi vor pune întrebări despre procesul scrierii sau despre textul pe care l-a redactat.
Evaluarea produselor scrierii presupune elaborarea unei grile structurate în funcție de trăsăturile tipului de scriere,
dar și în funcție de o serie de criterii generale, ce ar trebui să urmărească cinci parametri: conținutul, dimensiunea
lingvistică, dimensiunea textuală, dimensiunea discursivă și dimensiunea estetică.
Criteriu de evaluare
Conținutul
Dimensiunea lingvistică

Elemente ale evaluării

• gradul de adecvare la temă
• respectarea reperelor
• u tilizarea corectă a limbii române (vocabular, gramatică,
ortografie, punctuație)

• proprietatea termenilor
• a sigurarea coerenței și coeziunii textului: raportul dintre
Dimensiunea textuală

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

Didactica modernă a producerii de text a construit, în ultimele două decenii, scenarii consonante cu etapele
procesului de creație descris de scriitori, scenarii ce pot fi regăsite în următorul algoritm al scrierii procesuale:
1.	alegerea temei de către elevi sau specificarea și reformularea temei propuse de profesor, moment bazat pe ideea
că scrierea substanțială este re-crearea unor întâmplări și trăiri personale;
2.	scrierea liberă (free writing) reprezintă momentul notării libere a unor idei, sentimente și gânduri, fără o ordine și
fără grija respectării regulilor de ortografie și de punctuație; această etapă se bazează pe manuscrise și afirmații
care susțin că prima secvență a producerii de text literar constă în emergența unor gânduri și imagini disparate și
în notarea lor imediată.
3.	seria ciornelor consecutive, a reluărilor și ajustărilor; realizarea lor are în vedere mărturisiri și manuscrise ce
demonstrează că scrierea unui text literar presupune efort de structurare și exprimare, reînoit mereu și materializat
în variantele intermediare ale textului.
4.	redactarea formei finale, urmată de transcrierea și, uneori, de „publicarea“ textelor scrise de elevi; această etapă
se întemeiază pe ideea că un text nu trăiește decât prin receptarea lui de cititori diferiți.

paragrafe
• echilibrul dintre părți
• ordinea secvențelor
• decupajul în paragrafe
• gradul de adecvare la situația de comunicare, la public
• respectarea tiparului textual

Dimensiunea estetică

• așezare în pagină
• grafie
• lizibilitate
III.	

Dimensiunea discursivă

TEMĂ
Caietul elevului, pp. 24 – 27, ex. 1 – 7.

87

Lecția 16. Notițele (pp. 40 – 41)
A. Competențe specifice
3.1. R
 edactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității,
al coerenței și al clarității
B. Conținuturi
Etapele scrierii: notițele

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Profesorul inițiază o discuție despre ceea ce înțeleg elevii prin notițe, despre problemele pe care le întâmpină atunci
când ascultă o prezentare și vor să noteze diverse idei etc.
CONSTITUIREA SENSULUI
Se rezolvă exercițiile 1 – 4 de la rubrica Explorare.
Profesorul definește notițele, valorificând rubrica Repere, și oferă câteva sugestii despre modul în care pot fi luate
notițele.
Se discută cu elevii despre diversele moduri de a face notițele mai atractive, folosindu-se prezentarea de la rubrica
Provocări. Elevii vor fi încurajați să apeleze la culori, forme, desene pentru ca ideile pe care le notează să fie mai ușor
de reținut.
REFLECȚIE
Se rezolvă exercițiile 1 și 2 de la rubrica Aplicații.
TEMĂ
Elevii îşi vor revedea notițele din caietul de română şi vor face o evaluare a acestora.
Recapitulare (pp. 42 – 43)
A. Competențe specifice
1.2. P
 rezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei, exprimând opinii,
emoții și sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele
ascultate/citite
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.3. A
 nalizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității,
al coerenței și al clarității
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. M
 onitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de
bază
B. Conținuturi
Toate conținuturile abordate în Unitatea I
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Textul meu are un conținut adecvat cerinței: relatare a unei experiențe
trăite într-o zi obișnuită de școală.
Textul meu are introducere, cuprins și încheie.
Introducerea, cuprinsul și încheierea sunt marcate prin paragrafe.
Exprimarea este clară, adecvată tipului de text.
Am respectat normele de ortografie și punctuație.
Textul este așezat corect în pagină.
Scrisul meu este lizibil.
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Da

Nu

III.	

Criterii de autoevaluare

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

C. Scenariul didactic
Ex.1: O
 posibilă delimitare ar fi următoarea: „După trei zile ... ochi.“; „Una dintre fete ... Winterbottom.“; „Phoebe ...
păpădia.“; „În prima săptămână ... m-ar fi observat.“; „Apoi ... vitează.“; „Ba nu eram .. astea.“; „Dar în ziua ...
pervaz.“; „Atunci ... gură.“; „Între timp ... mori.“
Cuvintele-cheie corespunzătoare fiecărui fragment ar putea fi: școala; colegii; Phoebe; ignorarea; discuția;
temerile; păianjenul; reacții; vitejia.
Ex. 2: curajul
Ex. 3: A
 început școala. Colegii Salamancăi au preocupări și comportamente diverse. Phoebe este o colegă drăguță.
Phoebe pare să o ignore pe Salamanca. Phoebe și Salamanca discută pe tema curajului. Salamanca se teme
de o mulțime de lucruri. Salamanca duce un păianjen pe pervaz. Colegii ei reacționează. Salamanca înțelege
ce presupune să fii considerat viteaz.
Ex. 4: Textul este literar (lumea prezentată este imaginară, chiar dacă este foarte apropiată de realitate, textul
transmite emoțiile personajului, limbajul este expresiv etc.)
Ex. 5: a . Personajele sunt Salamanca, Phoebe, colegii lor.
b. Personajele discută.
c. Evenimentele se petrec în timpul școlii.
d. Evenimentele se petrec la școală.
Ex. 6: albaștri
Ex. 7: frică
Ex. 8: fiindcă a dus păianjenul pe pervaz
Ex. 9: trebuie să-și depășească frica
Ex. 10: a. dezvoltată, afirmativă; b. dezvoltată, negativă; c. simplă, afirmativă; d. simplă, afirmativă; e. dezvoltată,
negativă; f. dezvoltată, afirmativă.
Ex. 11: de exemplu: Fetele din clasă saltă.; Ben nu desenează.
Ex. 12: explică sensul cuvântului
Ex. 13: (a) veni; viespe; vietate; viteaz; vizită; (a) vorbi
Ex. 14: o sumedenie – o mulțime; frică – teamă; puternice – intense; lifturi – ascensoare etc.
Ex. 15: tăcută – vorbăreață; mult – puțin; enormi – minusculi; vitează – lașă etc.
Ex. 16: cer, păpădie, păianjeni, șerpi, viespi, vietăți
Ex. 17: bancă – consoană, vocală, consoană, consoană, vocală; breton – consoană, consoană, vocală, consoană,
vocală, consoană; ciudat – consoană [č], vocală, consoană, vocală, consoană; haine – consoană, vocală,
semivocală, consoană, vocală; purtau – consoană, vocală, consoană, consoană, vocală, semivocală; vitează –
consoană, vocală, consoană, semivocală, vocală, consoană, vocală
Ex. 18: aparat – șase litere, șase sunete; ciudat – șase litere, cinci sunete; chiar – cinci litere, trei sunete; exclamă –
șapte litere, opt sunete
Ex. 19: ca-ri-ca-tu-ră; cla-să; cu-ra-jos; li-te-ra-tu-ră; per-vaz; su-me-de-ni-e
Ex. 20: Profesorul poate oferi elevilor o grilă de autoevaluare, după modelul:

A. 60 de puncte
1. Notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor evidențiate cu galben, de exemplu: caraghios
– comic, nostim; stăruie – insistă, perseverează; rușine – jenă, sfială.
2 p. + 2 p. + 2 p 6 puncte
2. Scrierea oricărui antonim potrivit fiecărui cuvânt marcat cu verde, de exemplu: mică – mare; proastă – deșteaptă;
fericită – tristă.
							
2 p. + 2 p. + 2 p 6 puncte
3. Transcrierea, din text, a oricăror trei cuvinte din câmpul lexical al școlii, de exemplu: clopoțel, clasă, doamna,
pupitru.
								
2 p. + 2 p. + 2 p 6 puncte
4. Numirea sunetelor din cuvântul doamna: d – consoană; o – semivocală; a – vocală; m – consoană; n – consoană;
a – vocală
						
1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. 6 puncte
5. Menționarea felului fiecărei propoziții, având în vedere alcătuirea și aspectul predicatului:
Intrăm în clasă. – propoziție dezvoltată, afirmativă;
Știu – propoziție simplă, afirmativă;
Dar nu răspund. – propoziție simplă, negativă
		
1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. 6 puncte
6. Precizarea personajului care povestește: Casian Alexandra/Luchi.
			
6 puncte
7. Alegerea literei corespunzătoare răspunsului corect: c.
				
6 puncte
8. Formularea primei idei principale, menționând cuvântul-cheie, de exemplu: ideea principală: Elevii intră în clasă la
auzul clopoțelului.; cuvântul-cheie: clopoțelul
					
3 p. + 3 p. 6 puncte
9. Motivarea întrebării profesoarei, de exemplu: profesoara sesizează că fetița nu reacționează la numele din
catalog, dorește să i se adreseze fetei cu numele care îi este familiar acesteia etc. (răspuns clar, nuanțat: 6 p. ;
răspuns ezitant: 3 p.; încercare de răspuns: 1 p.)
						
6 puncte
10. E xplicarea semnificației propoziției „Luchi nu mai este.“, de exemplu: Povestitoarea își asumă trecerea într-o
altă etapă, conștientizează sfârșitul primei copilării etc. (explicație clară, nuanțată: 6 p. ; explicație ezitantă: 3 p.;
încercare de explicare: 1 p.)
								
6 puncte
B. 30 de puncte
• respectarea temei și prezentarea întâmplării sub forma unei relatări: a. respectarea temei – o întâmplare trăită în
prima zi de școală: 4 p.; relatarea întâmplării: 8 p. (prezentare detaliată a întâmplării: 8 p.; existența unor sincope în
relatare: 4 p.; schematism: 1 p.) 		
12 puncte
• existența introducerii, cuprinsului și a încheierii, fiecare idee nouă fiind marcată printr-un paragraf
(1 p. + 1 p. + 1p.) 3 puncte
• exprimare corectă, clară și adecvată (în totalitate: 6 p.; parțial: 3 p.)				
6 puncte
• respectarea normelorde ortografie și de punctuație: respectarea normelor de ortografie (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3
greșeli: 2 p.; 4 sau mai multe greșeli: 1 p.); respectarea normelor de punctuație (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3 greșeli:
2 p.; 4 sau mai multe greșeli: 1 p.)
				
(3 p. + 3 p.) 6 puncte
• așezare în pagină și lizibilitate: așezare în pagină (corectă: 2 p.; cu abateri: 1 p.); lizibilitate: 1 p.
(2 p. + 1 p.) 3 puncte
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea I

Barem de corectare şi notare a testului (Evaluare – p. 44)
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III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

III.3. Unitatea II
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III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Domenii

Competențe specifice

Conținuturi

Lectură

2.1. Identificarea informațiilor importante din
texte literare și nonliterare, continue, discon
tinue și multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și
secundare din texte diverse
2.3. F ormularea unui răspuns personal și/sau a
unui răspuns creativ pe marginea unor texte
de diferite tipuri, pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor și a atitudi
nilor de lectură, identificând aspectele care
necesită îmbunătățire

Textul narativ literar
• Timp, spațiu și acțiune
• Planul dezvoltat de idei
• Personajele
• Tema, semnificațiile textului
Strategii de comprehensiune: inferențe simple
(relații cauză – efect, problemă – soluție etc.),
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discu
tarea mesajului/mesajelor textului
Interese și atitudini față de lectură

Comunicare orală

1.1. Identificarea temei, a unor informații esen
țiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare
explicite și/sau a comportamentelor care
exprimă emoții, din texte narative, mono
logate sau dialogate
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi
interlocutori, folosind strategii simple de
ascultare activă și manifestând un compor
tament comunicativ politicos față de interlo
cutor(i)

Schimburi de replici în dialog
Perechi de adiacență: întrebare – răspuns, invitație
– acceptarea/refuzarea invitației; reproș – accep
tarea/refuzul reproșului; a face un compliment – a
răspunde la un compliment
Reguli de acces la cuvânt

Interculturalitate

5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și Diversitate culturală: jocuri de ieri și de azi
de lectură cu acelea provenind din alte culturi

Limbă română

Verbul. Predicatul verbal
Modul indicativ
• Prezentul
• Imperfectul
• Verbul auxiliar a avea. Participiul. Perfectul com
pus
• Perfectul simplu și mai-mult-ca-perfectul
• Viitorul. Verbele auxiliare a vrea și a fi
Modul imperativ

2.1. Identificarea informațiilor importante din tex Textul narativ ficțional
te literare și nonliterare, continue, discontinue
și multimodale
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a
unor texte diverse din punctul de vedere al
corectitudinii, al lizibilității, al coerenței și al
clarității
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în pro
cesul redactării unui text, identificând aspec
tele care necesită îmbunătățire

III.	

Redactare

4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice
de bază ale limbii române standard pentru
înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor
comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice și orto
epice în utilizarea structurilor fonetice, lexi
cale și sintactico-morfologice în interacțiunea
verbală
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Lecția 1. Familiarizarea cu textul Vizită... de I.L. Caragiale (pp. 46 – 48)
A. Competențe specifice
2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
B. Conținuturi
Strategii de comprehensiune: împărtășirea impresiilor de lectură
Interese și atitudini față de lectură

CONSTITUIREA SENSULUI
Profesorul anunță titlul textului și oferă câteva informații despre autor. Poate folosi AMII-ul video despre I.L. Caragiale
din varianta digitală. Elevii pot fi întrebați dacă au mai citit texte ale acestui autor și dacă le-au plăcut.
Elevii fac lectura silențioasă a textului și își notează în caiet eventualele cuvinte necunoscute, în afara celor explicate
în manual. De asemenea, își notează ce personaj ar prefera să interpreteze în cadrul lecturii pe roluri a textului.
După lectura silențioasă, sunt clarificate cuvintele necunoscute notate de elevi.
Profesorul poate alege dintre următoarele variante: să asculte fișierul audio din varianta digitală cu înregistrarea
lecturii model a textului, realizată de un actor, sau să le solicite elevilor să citească textul pe roluri. Dacă ritmul de lucru
al clasei e mai rapid, se pot face ambele activități.
Elevii analizează ilustrația din manual (p. 47) prin raportare la text, discutând dacă li se pare potrivită sau nu, indicând
eventuale detalii pe care nu le-au regăsit în text sau care li se par în neconcordanță cu textul.
REFLECȚIE – împărtășirea primelor impresii
Ex. 1 (p. 48): Elevii notează ce i-a amuzat sau nedumerit în text. După aceea, își împărtășesc oral aceste prime
impresii într-o discuție cu toată clasa.
Ex. 2 (p .48): În grupe, elevii prezintă experiențe personale sau de lectură pe care le asociază cu textul citit.
Elevii vor verifica dacă regăsesc în schița Vizită… jocurile lor preferate, notate pe tablă la începutul lecției. Profesorul
va ghida discuția către identificarea cauzelor pentru care jocurile din Vizită… apar/nu apar între preferințele elevilor.
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III.	

EVOCARE
Activități de prelectură: exercițiile 1 și 2 din manual. La acestea, se poate adăuga exercițiul 1 de la p. 30 din Caietul
elevului, dacă profesorul vrea să suscite interesul elevilor pentru problematica de gen.
Ex. 1, manual: E preferabil ca, pentru a dinamiza prima activitate, profesorul să arunce o minge mică unuia dintre
elevi, care va începe exercițiul (prezentarea verbală sau prin mimică a jocului preferat). După ce-și prezintă jocul,
acesta va arunca mai departe mingea colegului/unuia dintre colegii care a ghicit jocul. Profesorul va spune Stop!
când jocurile indicate de copii încep să se repete. Le poate nota pe tablă, iar după lectura textului elevii vor verifica
dacă regăsesc vreunul dintre jocurile lor preferate în text.
Suplimentar, profesorul poate folosi AMII-ul video, în care niște copii de clasa a V-a își prezintă jocurile preferate.
Elevii își vor nota în caiet, sub titlul Jocuri preferate, jocul propus de ei și cele despre care au aflat de la colegi sau
de la copiii din filmuleț.
Ex. 2, manual: Pentru a implica toată clasa în discuția propusă aici, elevii pot discuta pentru 1 – 2 minute în grupe
mici, de câte patru elevi. Apoi, din fiecare grupă un reprezentant va rezuma ce s-a discutat. Următorii reprezentanți ai
grupelor vor adăuga doar ideile noi, fără să repete ce au spus colegii din grupele celelalte. Acesta este și un exercițiu
de ascultare activă și elevii trebuie să exerseze ori de câte ori e posibil regulile ascultării active.
Ex. 1, Caietul elevului: În funcție și de profilul clasei (câți băieți, câte fete sunt), o discuție despre preferințele
asemănătoare sau diferite ale băieților și fetelor în privința jocurilor poate fi interesantă. Dacă profesorul decide să
facă și această activitate, după ce elevii rezolvă cerința, discuția va fi ghidată spre formularea unor explicații pentru
care unele jocuri sunt preferate de băieți, altele de fete, iar altele sunt preferate de ambele categorii.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

C. Scenariul didactic

Pe parcursul activităților din etapele Constituirea sensului și Reflecție, profesorul va completa următoarea listă de
control, care-l ajută să evalueze competența 2.5 (vezi Anexa 12).

Numele elevului

Este concentrat pe
sarcină în timpul
lecturii.

/

Urmărește cu interes
lectura model.

/

/

/

Citește fluent cu
voce tare, dovedind
înțelegerea textului.

/

/

Doritor să
împărtășească
primele impresii
privitoare la text.

/

/

1.
2.

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

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Profesorul completează emoticonul corespunzător doar în cazul elevilor cărora a reușit să le observe compor
tamentul și atitudinea.
Aceeași fișă poate fi folosită și în alte lecții unde se urmărește competența 2.5.
Trei emoticoane de tipul pot fi echivalente cu o notă foarte bună. Emoticonul arată că elevul se află la un
nivel bun al acestei competențe, dar că poate progresa dacă profesorul îi dă un feedback constructiv, indicându-i
indică faptul că elevul are nevoie de sprijin consistent din partea
punctele tari și pe cele slabe. Emoticonul
profesorului pentru a reuși să-și îmbunătățească această competență.
Lecția 2. Timp, spațiu și acțiune (pp. 49 – 50)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
B. Conținuturi
Textul narativ literar: timp, spațiu și acțiune
Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză – efect, problemă – soluție)
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Profesorul face o legătură cu lecția anterioară și anticipează tema lecției noi. Profesorul poate organiza vizionarea
începutului de la filmul Vizită… din 1952 (https://www.youtube.com/watch?v=nbdNXbFHFBs&t=313s), primul minut,
solicitându-le elevilor să precizeze ce au reținut din această secvență și să o compare cu textul (dacă există informații
asemănătoare sau diferite).
CONSTITUIREA SENSULUI

III.	

1. Timp și spațiu

Rezolvarea exercițiilor 1 – 4 (Explorare, p. 49) presupune ca elevii să se întoarcă la text și la fișa de autor (p. 46).
Pentru a câștiga timp, profesorul poate organiza activitatea pe grupe: fiecare grupă/câte două grupe (în funcție de
numărul elevilor) se ocupă de unul dintre exerciții și apoi comunică răspunsurile. Toți elevii își vor nota, în caiete,
răspunsurile la toate exercițiile.
Ex. 1: Posibile răspunsuri: indiciul de la începutul textului (sărbătoarea Sf. Ion) oferă suficiente elemente pentru
a identifica ziua și luna în care se petrece acțiunea: 7 ianuarie; nu putem afla deocamdată nimic despre secolul sau
anul în ce se petrec evenimentele evocate.
Ex. 2: Posibile răspunsuri: aproximativ o oră; elevii pot fi implicați în a menționa timpul pentru fiecare moment
al acțiunii: sosirea musafirului și formalitățile de rigoare (5 minute), discuția dintre musafir și dna Popescu (5 – 10
minute), episodul cu jupâneasa, în care intervine și mama (5 minute) etc.
Ex. 3: Posibile răspunsuri: biografia autorului indică faptul că evenimentele evocate se petrec la sfârșitul secolului
al XIX-lea, fiind de presupus că s-a inspirat din realitatea epocii în care a trăit. În text, indiciile sunt mai subtile: când
se purtau galoși, când a existat o criză în agricultura noastră etc.
Ex. 4: Posibile răspunsuri: salonul doamnei Popescu (primul și următoarele paragrafe ale textului).
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Profesorul va nota pe tablă răspunsurile succint, iar elevii le vor scrie în caiete. Profesorul va trage o concluzie
privind acțiunea dintr-un text narativ, având în vedere Reperele de la p. 49. Poate implica elevii în definirea acțiunii și,
de asemenea, este recomandabil să facă o schemă pe tablă. Aceasta poate fi de tipul Săgeata acțiunii, la care se pot
adăuga indicii de timp și de spațiu.

Eveniment 2

Eveniment 3

Provocări (p.49)
Profesorul se asigură că elevii au resursele necesare pentru a rezolva primul exercițiu (postere sau coli albe,
carioci sau creioane colorate). Pentru al doilea, discuția va fi frontală.

2. Acțiune

Explorare (p. 49) – răspunsuri așteptate:
1. Un domn vine în vizită la doamna Popescu cu ocazia onomasticii fiului ei.
2. Ionel vrea să răstoarne spirtiera pe care bucătăreasa pregătește cafea.
3. Ionel o atacă pe jupâneasă și, din greșeală, o lovește pe mama lui cu spada în obraz.
4. Călare pe un cal de jucărie, Ionel bate toba și suflă în trâmbiță.
5. Ionel aruncă mingea și lovește ceașca de cafea a musafirului, pătându-i pantalonii.
6. Ionel fumează.
7. Ionel ia chiseaua de dulceață și merge în vestibul.
8. Lui Ionel i se face rău.
9. După ce musafirul îl stropește cu apă pe Ionel, copilul își revine.
10. Ajuns acasă, musafirul descoperă dulceață în șoșoni.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Eveniment 1

Profesorul va prezenta schema textului narativ de la Repere, p. 50. O va desena pe tablă și va explica fiecare
secvență.

Situația inițială

1. Un domn vine în vizită la doamna Popescu cu ocazia onomasticii fiului ei.

Succesiunea de întâmplări

2. Ionel vrea să răstoarne spirtiera pe care bucătăreasa pregătește cafea.
3. Călare pe un cal de jucărie, Ionel bate toba și suflă în trâmbiță.
4. Ionel o atacă pe jupâneasă și, din greșeală, o lovește pe mama lui cu spada
în obraz.
5. Ionel fumează.
6. Ionel ia chiseaua de dulceață și merge în vestibul.
7. Ionel aruncă mingea și lovește ceașca de cafea a musafirului, pătându-i
pantalonii.
8. Lui Ionel i se face rău.
9. După ce musafirul îl stropește cu apă pe Ionel, copilul își revine.

Situația finală

10. Ajuns acasă, musafirul descoperă dulceață în șoșoni.
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III.	

Aplicații
Ex. 1: Sugestii de răspuns:

Atenție! Acest tabel va fi folosit și în lecția următoare, ca bază pentru realizarea planului dezvoltat de idei.
Organizatorul grafic din manual (p. 50) poate deveni o fișă de lucru (vezi Anexa 13), pe care elevii să o completeze și
să o aducă la școală pentru următoarea oră de limba și literatura română.
Ex. 2: Sugestii de răspuns: discuția dintre musafir și doamna Popescu poate fi considerată cel mai liniștit moment;
poate fi menționat și momentul de început, când musafirul sosește și se desfășoară formalitățile specifice începutului
unei vizite. Important e ca elevii să argumenteze de ce un anumit moment li se pare liniștit.
Există mai multe momente tensionate: când Ionel o atacă pe mamă cu sabia, când mingea lovită de Ionel ajunge
să păteze cu cafea pantalonii musafirului, când Ionel leșină. Probabil acesta va fi numit de cei mai mulți copii ca
fiind evenimentul cel mai tensionat, pentru că viața personajului pare în pericol. Elevii vor putea mima destul de ușor
acest moment.
Ex. 3 aprofundează ideea de complicație. E recomandabil ca profesorul să le ceară elevilor să facă inferențe
privind relația cauză – efect, completând propozițiile care se referă la complicații.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Se poate merge pe următoarele variante: Se întâmplă ceva, pentru că … . și Pentru că a făcut asta, urmarea este ….
Profesorul va putea folosi fișe de lucru precum cele de mai jos:
FIȘA 1
Identifică acele cauze pentru care Ionel acționează într-un anumit fel. Alege dintre variantele date sau propune alt
răspuns.
• Ionel vrea să răstoarne spirtiera pe care bucătăreasa face cafea, pentru că:
a. este neastâmpărat;
b. se plictisește;
c.… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
• Călare pe un cal de jucărie, Ionel bate toba și suflă în trâmbiță, pentru că:
a. vrea să își dea importanță;
b. vrea să fie băgat în seamă;
c.… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
• Ionel o atacă pe jupâneasă și, din greșeală, o lovește pe mama lui cu spada în obraz, pentru că:
a. nu își dă seama că joaca lui ar putea produce vătămări celorlalți;
b. o desconsideră pe jupâneasă și nu îi pasă dacă o rănește;
c.… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
• Ionel fumează, pentru că:
a. părinții îi permit acest lucru:
b. vrea să își dea importanță, afișând comportamentul unui adult;
c.… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

III.	

• Ionel ia chiseaua de dulceață și merge în vestibul, pentru că:
a. nu-i place dulceața și vrea s-o arunce undeva, chiar și în șoșonii musafirului;
b. se răzbună pe musafir, care i-a atras atenția că nu e bine să fumeze;
c.… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
• Ionel aruncă mingea și lovește ceașca de cafea a musafirului, pătându-i pantalonii, pentru că:
a. vrea să îi arate musafirului că îi place cadoul primit;
b. nu e conștient că mingea l-ar putea lovi pe musafir;
c. vrea să-l enerveze pe musafir;
d.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
• Lui Ionel i se face rău, pentru că:
a. s-a agitat prea mult;
b. a fumat;
c.… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
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FIȘA 2
Identifică urmările faptelor lui Ionel. Completează enunțurile următoare:
• Pentru că Ionel îi face necazuri jupânesei, aceasta… …………………………………………………………………………………………………
• Pentru că Ionel bate toba și suflă în trâmbiță, musafirul și doamna Popescu………………………………………………………
• Pentru că Ionel o atacă pe jupâneasă, care intră cu cafelele, mama………………………………………………………………………
• Pentru că fumează, lui Ionel… …………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Pentru că Ionel aruncă mingea prin casă,… …………………………………………………………………………………………………………………

.
.
.
.
.

Profesorul poate face și o activitate diferențiată: clasa va fi împărțită în două sau patru grupe de nivel diferit;
grupele care au competențe de lectură mai bune vor rezolva ex. 1, iar celelalte, ex. 2.
REFLECȚIE
Ex. 4: Elevilor li se poate cere să plece de la enunțuri care reprezintă posibile complicații sau probleme ivite pe
parcursul vizitei și să încerce să găsească soluții. De exemplu: Dacă ai fi fost mama lui Ionel, ce soluție ai fi găsit
atunci când:
Problemă

Soluție

Ionel o lovește pe mamă cu sabia.
Ionel fumează.
Ionel pleacă în vestibul cu dulceața.
Ionel pătează pantalonii musafirului.
Ionel leșină.
Pot fi avute în vedere două răspunsuri posibile: momentul culminant este când Ionel leșină, celelalte acțiuni conducând toate la acest moment; există mai multe complicații pe parcursul vizitei, momentul culminant fiind acela
în care băiatul leșină. Evident, al doilea răspuns este mai aproape de structura schiței, dar este suficient, la nivelul
clasei a V-a, și dacă elevii înțeleg că există o creștere a tensiunii și apoi o descreștere.
Profesorul va încheia cu o discuție privitoare la ce au învățat elevii din această lecție despre textul narativ: că are
acțiune, că acțiunea este plasată în timp și spațiu, că acțiunea poate fi simplă sau mai complexă, cuprinzând o situație inițială, o succesiune de întâmplări și o situație finală. Aceste concluzii pot fi notate de elevi în caiete.
Fișa de observare pentru competența 2.1, pe care profesorul o poate completa pe măsură ce elevii realizează
exercițiile de sub Explorare și Aplicații, este următoarea (vezi Anexa 14):
Numele elevilor

Suficient
- Localizează o singură
informație
formulată
explicit,
afla
tă într-o poziție vizibilă
într-un text scurt şi simplu,
de exemplu o narațiune.
- Identifică ideile principale.

1.
2.

.............
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Bine
- Localizează una sau mai
multe informații indepen
dente, formulate explicit în
text.
- Identifică ideile principale
și le ordonează cronologic.

Foarte bine
- Localizează una sau mai
multe informații care pot
necesita deducții.
- Identifică ideile principale și face conexiuni simple (de tip cauză – efect)
între evenimentele unei
narațiuni.

III.	

Ionel face zgomot cu toba și trâmbița.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Ionel vrea să răstoarne spirtiera.

Lecția 3. Planul dezvoltat de idei (p. 51)
A. Competențe specifice
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
B. Conținuturi
Planul dezvoltat de idei
Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză – efect, problemă – soluție)
C. Scenariul didactic

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

EVOCARE
Explorare
Ex. 1 (rezolvarea este deja oferită în tabelul de la ex. 1, Acțiunea, din lecția anterioară): Se face legătura între
acțiune și idei principale. În cazul unui text narativ, ideile principale se referă la acțiune, la întâmplările, evenimentele
prezentate în text.
CONSTITUIREA SENSULUI
Ex. 2: Sugestii de răspuns: Un domn vine în vizită la doamna Popescu, cu ocazia onomasticii fiului ei. Musafirul îi
oferă lui Ionel o minge și începe să discute cu gazda.
Profesorul definește ideea secundară și planul dezvoltat de idei, conform Reperelor de la p. 51. Poate face și o
schemă pe tablă, pe care elevii să o copieze în caiete.

idei principale

plan
dezvoltat
de idei

+
idei
secundare

III.	

Aplicații
Ex. 1: Elevii realizează planul dezvoltat de idei, plecând de la ideile principale identificate în lecția anterioară. Vor
folosi un organizator grafic de tipul celui prezentat în manual (vezi Anexa 13).
REFLECȚIE
Ex. 2: Elevii realizează evaluarea reciprocă, pe baza criteriilor indicate în grilă.
Discuție ghidată de profesor pentru ca elevii să-și reamintească pașii parcurși pentru realizarea planului dezvoltat
de idei. Ce ați făcut la început? Ce a urmat? Cum ați încheiat activitatea?
Pentru activitatea din cadrul Provocărilor nu li se va cere elevilor decât să schițeze, să spună ce vor desena în
prima vinietă, în a doua ș.a.m.d. De ex.:

Prima vinietă
• Un musafir îi oferă o
minge unui băiețel și o
salută pe gazdă (dna
Popescu).

A doua vinietă
• Musafirul și doamna
discută, așezați la o
măsuță.
• Din spate, se aude:
„Coniță! Ionel varsă
spirtul!“
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A treia vinietă
• etc.

TEMĂ
Elevii vor scrie forma finală a planului dezvoltat de idei, având în vedere feedbackul colegilor și îl vor trimite pe
e-mail profesorului (fie în formă editată digital, fie foaia de caiet scanată). Profesorul va folosi aceleași criterii pentru
a le oferi elevilor feedback scris.
Lecția 4. Personajele (pp. 52 – 53)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe
teme familiare
B. Conținuturi
Personajul
Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză – efect, problemă – soluție)
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului

EVOCARE
Profesorul va introduce noua temă, făcând legătura între acțiune și personaje. Într-un text narativ, există eve
nimente care se petrec pur și simplu (plouă, ninge etc.), dar mai ales acțiuni care sunt realizate de personaje. Cine
sunt personajele din schița Vizită…? Profesorul le poate indica elevilor să se întoarcă la ilustrația din manual de la
p. 47 și să observe dacă aceasta include toate personajele schiței. Se notează pe tablă răspunsurile elevilor. Apoi,
pe măsură ce va discuta despre diferitele personaje, se vor adăuga informații în dreptul fiecăruia. O altă variantă
este ca profesorul să le pună elevilor filmul Vizită din 1952, care durează 7 minute și 52 de secunde (https://www.
youtube.com/watch?v=nbdNXbFHFBs&t=313s). Copiii își vor nota personajele și vor discuta apoi dacă ele sunt așa
cum și-au închipuit citind textul.
Se rezolvă ex. 1 și ex. 2 (Explorare).
CONSTITUIREA SENSULUI
Plecând de la răspunsurile de la exercițiile anterioare, profesorul definește personajul, conform Reperelor de la
p. 52, explicând fiecare aspect. Poate avea un poster/un slide pregătit sau poate face o schemă pe tablă care să
sintetizeze informația din Repere.

• ființă umană
• necuvântătoare
• obiect însuflețit

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

C. Scenariul didactic

Personajul

Trăsăturile sale pot fi deduse din:
• comportament
• felul în care vorbește
• ce spun celelalte personaje despre el

• principal
• secundar
• episodic
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III.	

• nu există în realitate
• apare doar în textul literar

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Aplicații (pp. 52 – 53)
Elevii pot primi o fișă de lucru pentru a rezolva ex. 1. Răspunsuri posibile: pentru primul citat: neastâmpărat;
pentru al doilea citat: răsfățat (are multe jucării), nepăsător la adresa celorlalți (faptul că zgomotul i-ar putea deranja)
etc.; pentru al treilea citat: nu distinge între joc și realitate, confundă salonul cu un teren de luptă; pentru al patrulea
citat: este răsfățat, alintat (mama nu se supără pentru că a lovit-o); pentru al cincilea citat: obraznic (i se adresează
nepoliticos musafirului); pentru al șaselea citat: imită comportamentul adulților.
Ex. 2 și ex. 3 (p. 53) pot fi lucrate în paralel de grupe diferite de elevi: grupele mai bune vor realiza exercițiul 2,
celelalte, exercițiul 3. Profesorul va completa diagrama VENN la tablă, pe baza răspunsurilor elevilor. De asemenea, va
nota și câmpul lexical al armatei, tot pe baza răspunsurilor elevilor, completându-l, eventual, cu alte cuvinte din text.
În completarea răspunsurilor elevilor, profesorul le poate cere să rezolve exercițiul interactiv cu câmpurile lexicale din
varianta digitală.
Ex. 4 (p. 53) se realizează frontal, profesorul încurajând elevii să ofere răspunsuri și să argumenteze de ce Ionel
s-ar potrivi mai bine în primul sau în al doilea tablou. Pentru a răspunde, elevii vor fi ghidați să observe felul în care
sunt îmbrăcați copiii (în prima pictură, de exemplu, un băiat este îmbrăcat în uniformă de marinar, amintind de un alt
personaj al lui Caragiale), care este atitudinea lor, de-a ce se joacă.
Clasa va fi împărțită în două/patru grupe a 4 – 5 elevi (în funcție de numărul elevilor din clasă): primele grupe
vor discuta întrebările 5 – 8, care se referă la doamna Popescu, iar celelalte vor da răspunsuri la întrebările 9 – 12.
Vor raporta concluziile discuțiilor, iar profesorul va nota pe tablă și elevii vor scrie în caiete trăsăturile celor două
personaje, așa cum rezultă din răspunsurile la exercițiile rezolvate.
REFLECȚIE
Fiecare elev va completa individual o fișă a personajului Ionel (vezi Anexa 15).
Profesorul va lua fișele și va evalua acasă răspunsurile, având în vedere competențele specifice vizate în această
lecție:
Competența
specifică

2.1.

III.	

2.3.

Foarte bine

Bine

Suficient

– Localizează una sau mai – Localizează una sau mai – L ocalizează o singură
multe informații despre permulte informații independeninformație privitoare la personaj.
te, formulate explicit în text.
sonaj formulată explicit, afla– Face deducții simple și co- – Face unele deducții simple
tă într-o poziție vizibilă întrrecte privind trăsăturile perprivind trăsăturile per
un text scurt şi simplu, de
sonajului, pornind de la
sonajului, pornind de la
exemplu o narațiune.
informațiile din text.
informațiile din text.
– Face unele deducții simple
privind personajul, dar cele
mai multe nu au relevanță
sau nu sunt clar exprimate.
– Exprimă clar un punct de ve- – Exprimă ezitant un punct de – Exprimă ezitant un punct de
dere personal privind persovedere privind personajul,
vedere privind personajul,
najul, dovedind înțelegerea
dovedind că anumite detalii
dovedind o înțelegere superacestuia.
au precumpănit asupra imficială a acestuia.
presiei de ansamblu.
– Schițează trăsături fizice și – Schițează trăsături fizice ale – Schițează trăsături fizice ale
personajului, fără să sugeremorale ale personajului,
personajului, sugerând și trăsături morale, dar nu neapăze trăsături morale ale acesreușind un desen expresiv și
tuia.
în acord cu trăsăturile indicarat în acord cu cele indicate
te în fișă.
în fișă.

Temă
Elevii vor răspunde la întrebările 1 și 2 (Provocări) și le vor trimite pe grupul clasei, pentru a vedea părerile tuturor
colegilor. Elevii pot asculta și AMII-ul de la p. 53 despre Muzeul virtual al Copilăriei.
La întrebarea 3, elevii vor răspunde în scris, iar partea a doua a exercițiului (jocul de rol) va fi rezolvată la începutul
orei următoare.
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Lecția 5. Semnificațiile textului (p. 54)
A. Competențe specifice
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe
teme familiare
B. Conținuturi
Temă
Strategii de comprehensiune: inferențe simple (problemă – soluție)
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului,
C. Scenariul didactic

REFLECȚIE
Se rezolvă primele 2 exerciții de la Provocări, p. 54.
Profesorul face o recapitulare a discuțiilor privind textul. Puteți avea în vedere următoarea sugestie, oferită de una
dintre autoarele manualului (Monica Halaszi) cu elevii ei:
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III.	

CONSTITUIREA SENSULUI
Primele patru exerciții de la p. 54 se rezolvă frontal.
Ex. 1, posibile răspunsuri: Cu siguranță, multitudinea de jucării arată că e un copil cam răsfățat („într-un colț al
salonului, pe două mese, pe canapea, pe foteluri și pe jos, stau grămădite fel de fel de jucării“); tipul jocurilor și
jucăriilor alese de Ionel arată despre el că îi place să imite activitățile adulților și că nu înțelege că între joc și realitate
există diferențe; îi plac jucăriile care îi permit să fie agresiv, cum ar fi sabia („madam Popescu (…) primește în obraz,
dedesubtul ochiului drept, o puternică lovitură de spadă“).
Ex. 2, posibile răspunsuri: Ionel nu are nici un respect pentru jupâneasă și nu înțelege că jocul lui poate fi periculos
(vezi vărsarea spirtului sau atacul cu sabia).
Ex. 3, posibile răspunsuri:: Din păcate, educația primită de Ionel nu este una de calitate. Mama doar afirmă că are
principii sănătoase, dar nu le pune în practică. Ionel este răsfățat, alintat, i se permite orice și nu este sancționat sau
măcar admonestat verbal niciodată după ce face o năzbâtie.
Ex. 4, posibile răspunsuri: Ionel doar imită activitățile adulților, dar el nu este un adevărat adult, diferența importantă
între el și un adult fiind că nu are nicio responsabilitate și nu i se cere nicio socoteală pentru ceea ce face.
Ex. 5: Pe baza citatului, elevii pot găsi asemănări (imitarea adulților, preferința pentru jocuri în care aibă decizii, să
îi conducă pe alții); deosebiri (jocurile menționate, plăcerea de a folosi imaginația în joc, menționat în articolul despre
copilul secolului al XIX-lea, nu e regăsită la Ionel, care e foarte ancorat în prezent, în ceea ce se întâmplă în salon).
Profesorul poate folosi și AMII-ul care prezintă fotografii cu copii de la începutul secolului.
Ex. 6 poate fi realizat ca o minidezbatere: fiecare elev va opta pentru una dintre variante; se fac grupe cu elevi care
optat pentru aceeași variantă și aceștia aduc argumente pentru alegerea lor, pe care le prezintă apoi colegilor. Cei
care au alte păreri își exprimă individual punctul de vedere. Toate variantele sunt posibile, condiția este ca elevii să-și
motiveze prin referire la text opțiunea.
Ex. 7 va fi rezolvat la tablă și elevii își vor nota în caiet răspunsul. Cele mai posibile alegeri sunt educația copiilor,
relația dintre copii și părinți, familia.
Ex. 8: Profesorul va trebui să ghideze răspunsul elevilor spre ideea că punctele de suspensie arată că nu e vorba
despre o vizită oarecare, ci de una cu peripeții, cu mult suspans.
Ex. 9: Elevii vor nota răspunsul în caiet și apoi își vor prezenta punctul de vedere oral.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

EVOCARE
Profesorul poate începe prin a folosi AMII-ul video de la p. 53, în care elevi de clasa a V-a îi pun și ei întrebări
povestitorului.
Joc de rol pornind de la temă: întrebări și răspunsuri pe marginea textului. Prefigurează interpretarea textului.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II
III.	

Temă
Rezolvarea exercițiilor 3 și 4 (Provocări, p. 54).
Barem minitest – finalul secțiunii de Lectură (p. 54)
I. a – A; b – A; c – F; d – A; e – F (6 p. + 6 p. + 6p. + 6 p. + 6 p.)
30 de puncte
II. Redactarea planului dezvoltat de idei al textului
60 de puncte
– prezentarea clară a acțiunii (de exemplu: Viperinii și Cercetașii se pregătesc pentru jocul de vâjthaț, primul
meci din sezon și totodată primul meci al lui Harry. Meciul începe, Harry încălecând un Nimbus 2000. Harry
se bucură când Cercetașii marchează prin Angelina. Începe apoi un atac al Viperinilor. Pucey scapă însă
balonul, când observă hoțoaica. Imediat, căutătorii celor două echipe, Terence Higgs și Harry, se lansează
în urmărirea hoțoaicei. Când Harry este foarte aproape de a o prinde, Marcus Flint îl faultează. Echipa
Cercetașilor primește, ca urmare, lovitură liberă, dar hoțoaica a dispărut între timp.) 30 p.; prezentare ezitantă
a acțiunii, cu maximum 2 inexactități: 20 p.; prezentare neclară a acțiunii, conținând mai mult de 3 – 4 erori:
0 p.;
– respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 10 p.; 3 – 4 greșeli de ortografie sau de punctuație:
5 p.; peste cinci greșeli de ortografie sau de punctuație: 0 p.;
– așezare corectă a textului în pagină, cu respectarea paragrafelor pentru fiecare idee nouă, scris lizibil:
10 p.; așezare parțial corectă a textului în pagină, fără respectarea paragrafelor pentru fiecare idee nouă,
scris relativ lizibil: 2,5 p.; așezare dezordonată a textului în pagină, scris ilizibil: 0 p.
– respectarea limitei maxime de cuvinte: 10 p.; depășirea cu peste 10 cuvinte sau limitarea la aprx. 60 de cuvinte a planului: 5 p.; depășirea cu mai mult de 20 de cuvinte sau limitarea la aprx. 50 de cuvinte a planului:
0 p.
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Lecția 6. Noi pagini – alte idei (pp. 55 – 56)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe
teme familiare
B. Conținuturi
Temă
Strategii de comprehensiune: inferențe simple (cauză – efect, problemă – soluție), împărtășirea impresiilor de lectură
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului
Interese și atitudini față de lectură
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Vizionare a AMII-ului video (p. 55) cu Simona Popescu, urmată de păreri ale copiilor privind ultima afirmație a
autoarei: O carte este un joc.

„Jurnalul cu dublă intrare“ este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă între text şi propria lor
experiență. Acest jurnal este deosebit de util în situații în care elevii au de citit texte mai lungi, în afara clasei, dar și
pentru textele studiate în clasă.
Pentru a întocmi un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină în două, trăgând pe mijloc o linie verticală.
În partea stângă a paginii li se va cere să noteze un pasaj sau o imagine din text care i-a impresionat în mod deosebit
pentru că le-a amintit de o experiență personală, pentru că i-a surprins, pentru că nu sunt de acord cu autorul sau
pentru că o consideră relevantă pentru stilul sau tehnica autorului. În partea dreaptă elevii vor comenta pasajul
selectat, răspunzând la întrebări de tipul: De ce l-am notat? La ce m-a făcut să mă gândesc? Ce întrebare am în
legătură cu acel fragment?
Pe măsură ce citesc, elevii se opresc din lectură şi notează în jurnal. Unii profesori cer un număr minim de
fragmente comentate, în funcție de dimensiunile textului.
După ce elevii au realizat lectura textului, jurnalul poate fi util în faza de reflecție, dacă profesorul revine la text,
cerându-le elevilor să spună ce comentarii au făcut în legătură cu diverse pasaje.
Prezentăm mai jos un model de jurnal cu dublă intrare (vezi Anexa 16):

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

CONSTITUIREA SENSULUI
Elevii citesc în gând textul, folosind jurnalul cu dublă intrare.

Nume ________________________
Titlu ________________________________

Textul

Reflecțiile mele

Evenimente și detalii

Întrebări, gânduri
și conexiuni

III.	

Autor _______________________________
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După ce elevii schimbă jurnalele, profesorul poate folosi, în funcție de timpul disponibil, și lectura-model din
AMII-ul audio de la această pagină.
Profesorul va putea alege dintre exercițiile propuse aici pe cele pe care le consideră potrivite pentru clasa lui.
E recomandabil ca ex. 4 să fie ales pentru că el oferă posibilitatea de a compara schița Vizită… cu fragmentul din
Exuvii, având în vedere tema unității. Poate fi realizat ca o minidezbatere. Elevii pot discuta în grupe câte unul dintre
aspectele menționate și apoi vor prezenta clasei concluziile lor.
Și ex. 6 poate fi realizat ca o minidezbatere între fete și băieți. Un elev poate juca rolul reporterului care le va pune
întrebări reprezentanților fetelor și reprezentanților băieților.
Răspunsul la ex. 7 poate fi rezolvat în scris.
REFLECȚIE
Discuție ghidată de profesor despre alte texte pe care le-au citit copiii despre jocuri sau jucării.
Profesorul prezintă cele două cărți propuse ca lectură suplimentară. Pentru Arghezi, poate folosi AMII-ul video de
la rubrica Biblioteci deschise. Elevii pot fi întrebați la finalul prezentării dacă au reținut ce reprezintă jucăria de vorbe
și dacă există vreo legătură între perspectiva lui Arghezi și cea a Simonei Popescu, pe care au discutat-o deja.
Vizionarea AMII-ului video de la Portofoliu, pentru a anunța tema.

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

TEMĂ
Redactarea unui răspuns la întrebarea Este greu să fii copil?
Lecția 7. Diversitate culturală: jocuri de ieri și de azi (pp. 57 – 58)
A. Competențe specifice
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi
B. Conținuturi
Diversitate culturală și lingvistică
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Ex. 1 poate fi rezolvat individual sau în grup, fiind urmat de o discuție frontală. Formele apropiate de cuvântul
joc din limba română provin din limbile romanice (franceză, italiană, portugheză, spaniolă și catalană), care au avut
ca sursă limba latină (jocus). Elevii vor observa și că franceza are varianta cea mai diferită față de celelalte. De
asemenea, elevii vor putea observa că există câteva limbi în care acest cuvânt are forme asemănătoare (germană,
norvegiană, daneză) sau limbi în care etimonul este foarte diferit (maghiară, engleză, cehă).
Ex. 2 va fi rezolvat individual, iar apoi elevii își vor preciza oral răspunsurile. Profesorul poate nota la tablă, în două
coloane, cele două categorii de jocuri, oferindu-le astfel feedback imediat elevilor. Pentru a introduce acest exercițiu,
profesorul poate folosi AMII-ul audio de la p. 56, despre oină.
CONSTITUIREA SENSULUI
Elevii vor citi individual textul și vor nota jocurile pe care le-au jucat măcar o dată. După ce toți elevii au răspuns,
vor vedea din care categorie menționată de autor au găsit copiii cele mai multe jocuri cunoscute.
Profesorul va construi, împreună cu elevii, definiția jocului, având în vedere și Reperele din manual. Profesorul îi
va întreba pe elevi dacă lectura poate fi considerată un joc și care sunt argumentele lor. Răspunsuri posibile: lectura
înseamnă distracție, imaginație, dar și să respecți anumite reguli: să te concentrezi la ceea ce citești, să urmezi anumite
strategii pentru a afla cuvintele necunoscute, cuvintele-cheie, ideile principale, cum îți imaginezi personajele etc.
Ex. 1: Posibile răspunsuri: jocuri românești: Nu te supăra, frate!, Dacii și romanii, Am pierdut o batistuță, Bunul
gospodar, Leapșa pe ouate etc.; jocuri din alte culturi: skanderbeg, dame, go, scrabble, șah, cubul Rubik etc.
Ex. 2 dă posibilitatea elevilor să propună jocuri pe care le cunosc foarte bine. Profesorul le va nota și va vedea
care este cel mai popular printre elevi.
Ex. 3: Profesorul îi va ghida pe elevi să observe că, prin îmbinarea de tradițional (praștia) și modern (cablul electric),
afișul sugerează că jocul este o prezență constantă în viața noastră, indiferent unde și când existăm pe lume.
Elevii fac lectura în ștafetă a textului despre Lego. Răspund apoi, frontal, la întrebări.
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Elevii analizează reclama privitoare la Lego și răspund la întrebări. Sugestii de răspuns: a. pe cutie apare mențiunea
7 – 12 ani, deci elevii se încadrează în această categorie; b. o stradă, o trecere de pietoni, o stație de autobuz etc.;
c. o piscină, un leagăn, un tobogan etc.
Reflecție
Discuție pornind de la ex. 1 și 2, rubrica Portofoliu.
Sintetizarea discuțiilor, pentru pregătirea lucrării pe care elevii o vor insera în portofoliu. Sugestii: jocul are un
caracter universal; toată lumea vrea să se distreze, să alunge plictiseala, să se relaxeze; multe jocuri presupun
competiție, iar oamenilor le plac provocările, vor să câștige, să fie cei mai buni; nu trebuie neapărat să vorbești într-o
anumită limbă când joci, există multe jocuri de alt tip (tenis, fotbal, volei etc.); există jocuri „universale“, care se joacă
în diverse culturi (șah, dame etc.) și jocuri care sunt destul de asemănătoare în diferite culturi (șotronul, prinselea,
lapte gros au, cu siguranță, variante și în alte culturi etc.).
TEMĂ
Redactarea unui răspuns propriu privitor la cerința din Portofoliu („Cum justifici faptul că jocurile pot aduce
împreună oameni care vorbesc limbi diferite și care aparțin unor culturi diferite?“).

B. Conținuturi
Diversitate culturală și lingvistică
C. Scenariul didactic
Profesorul anunță proiectul cu titlul Jocuri fără vârstă. Desigur, profesorul poate alege și un alt proiect privind
diversitatea culturală și lingvistică, dar care să aibă o legătură cu tema unității de învățare De-a ce mă joc. Există
și varianta ca profesorul să propună mai multe variante (de exemplu: jocul preferat în familia mea; jocul preferat al
unor rude care trăiesc în altă țară; jocul preferat al bunicilor mei etc.), iar elevii să voteze tema care li se pare cea
mai interesantă.
Indiferent de proiectul pe care îl va propune elevilor, în această oră profesorul:
• clarifică sarcina de lucru;
•	indică timpul de realizare, pașii pentru pregătirea proiectului, inclusiv data când vor avea loc prezentările, și
sugestiile pentru prezentare;
• prezintă și clarifică, prin discuții cu elevii, criteriile de evaluare;
•	clarifică obiectivul proiectului: acela de a descoperi, prin jocurile aflate de la rude sau membri ai comunității,
forme diverse ale jocului în epoci și în culturi diferite.
Proiectul este o metodă interactivă care îi solicită pe elevi să realizeze microcercetări pe teme atractive, care
pot constitui o punte între preocupările lor școlare și cele de zi cu zi. Proiectul poate fi realizat individual sau în grupe.
Este nevoie ca proiectul să fie anunțat și discutat într-o oră de curs, astfel încât toți elevii să înțeleagă ce au de
făcut, cât timp au la dispoziție, cum vor realiza proiectul, în ce formă îl vor prezenta și cum vor fi evaluați. E important
ca elevii să înțeleagă și finalitatea proiectului, în ce scop întreprind cercetarea respectivă. De aceea, profesorul
trebuie să le precizeze, într-o manieră accesibilă, ce anume așteaptă să descopere/să învețe etc. prin proiectul
respectiv.
După ce proiectul a fost anunțat și elevii au înțeles ce au de făcut, aceștia continuă să lucreze acasă, individual
sau în grupe. După ce perioada pentru elaborarea proiectului s-a încheiat, proiectul va fi prezentat individual sau
de reprezentanții grupelor, în fața clasei. Proiectul poate fi realizat sub forma unor produse diverse: broșuri, afișe,
postere, prezentări orale sau .ppt-uri etc.
Dacă proiectul va fi realizat în grupe, încă de la început se vor stabili sarcinile în cadrul grupei.
Profesorul va oferi, dacă este cazul, material bibliografic sau sugestii privind modalitatea de cercetare. În acest
caz, e important ca profesorul să ofere sugestii privind modul în care elevii pot obține informații de la rude sau
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III.	

A. Competențe specifice
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Anunțarea proiectului individual Jocuri fără vârstă

membri ai comunității, cum le pot nota sintetic pe fișe de lucru, cum își pot pregăti prezentarea și cum să realizeze
prezentarea.
La sfârșitul fiecărei săptămâni din calendarul proiectului, profesorul poate aloca o oră pentru a vedea stadiul în
care se află elevii cu elaborarea proiectului și pentru a le oferi sugestii despre cum pot continua.
Pe parcursul realizării proiectului, profesorul are diferite roluri, și anume de:
• tutore – urmăreşte şi coordonează pas cu pas realizarea proiectului,
•	evaluator continuu – apreciază munca desfăşurată de fiecare membru al echipei, în activitățile intermediare
impuse, dacă este cazul;
• evaluator la sfârşitul proiectului – evaluează doar procesul sau produsul ori pe amândouă.
Realizarea proiectelor este o activitate care poate oferi numeroase satisfacții elevilor, oferindu-le şansa exprimării
variate, în limbaj artistic sau ştiințific, oral şi în scris. Este recomandabil ca profesorul să încurajeze elevii să fie cât
mai creativi în realizarea produselor de proiect, dovedindu-și astfel originalitatea.

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Lecția 8. Schimburi de replici în dialog (pp. 60 – 61)
A. Competențe specifice
1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i)
B. Conținuturi
Perechi de adiacență: întrebare – răspuns, invitație – acceptarea/refuzarea invitației; reproș – acceptarea/refuzul
reproșului; a face un compliment – a răspunde la un compliment
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Discuție pregătitoare privind comunicarea orală, care se realizează frontal, pe marginea primelor două exerciții din
rubrica Pentru început. Profesorul va încuraja cât mai mulți elevi să răspundă.
CONSTITUIREA SENSULUI
Elevii vor viziona un scurt fragment din filmul Vizită… și apoi vor răspunde la întrebările de la ex. 2, 3, 4 și 5, identificând
astfel participanții la situația de comunicare, rolurile de comunicare și tema discuției.
Cel puțin 6 perechi vor realiza jocuri de rol pentru a exersa diferite perechi de adiacență: întrebare – răspuns, invitație –
acceptarea/refuzarea invitației; reproș – acceptarea/refuzul reproșului; a face un compliment – a răspunde la un
compliment. Profesorul va decide, în funcție de numărul de elevi din clasă și de ritmul lor de lucru, dacă va solicita două
sau trei perechi să lucreze aceeași sarcină, pentru a putea astfel compara performările diferite ale acestora. Perechile
pot fi constituite fie din elevi care se oferă voluntari, fie prin numirea de către profesor a acestora. Profesorul va oferi
bilețele cu sarcinile fiecărei echipe și se va asigura că fiecare echipă a înțeles ce are de făcut. Fiecare pereche va avea
la dispoziție 3 minute pentru a pregăti jocul de rol (distribuirea rolurilor, stabilirea scenariului, alegerea formulelor)
și 2 minute pentru a-l performa în fața clasei. Toți elevii vor primi și fișe de evaluare, iar profesorul le va explica, de
asemenea, criteriile de evaluare. După fiecare joc de rol se face analiza, cu accent pe al doilea criteriu, elevii spectatori/
evaluatori fiind întrebați care au fost formulele folosite de fiecare pereche pentru a exprima ce li s-a solicitat.
Jocul de rol este o metodă de învățare activă, bazată pe explorarea experienței participanților, oferindu-le un
scenariu în care fiecare persoană are de jucat un anumit rol. Elementul principal al metodei este discuția şi învățarea
din propria experiență, dar şi din a celorlalți (prin activitatea de evaluare). Reprezintă simularea unor acte de limbaj, a
unor tipuri de discurs, a unor relații sau activități etc.
Există trei etape ale unei sesiuni-standard de joc de rol: (1) pregătirea, (2) jocul și (3) discuția.
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(2) Performarea jocului de rol:
• Participanții îşi joacă rolurile.
•	Dacă jocul depășește timpul alocat, profesorul poate da actorilor un avertisment de un minut sau două, dar apoi
va pune punct jocului.
•	Dacă jocul este prea scurt, profesorul trebuie să încurajeze actorii să-şi îmbogățească jocul, să ofere sugestii
pentru a adăuga discursuri, un monolog sau acțiuni.
(3) Analiza jocului de rol:
•	Această secvență este importantă pentru că acum participanții discută despre ceea ce s-a întâmplat. Observatorii
pot să interpeleze actorii pentru a-i întreba de ce au avut o anumită poziție, de ce au spus ceva anume sau de
ce au întreprins o anumită acțiune. Explicațiile şi discuțiile rezultante sunt importante pentru ca participanții să
înțeleagă mai bine dinamica socială asociată cu o anumită situație de pe teren. Ei vor oferi și feedback punctual,
pe baza fișei de evaluare.
REFLECȚIE
Ex. 2, Aplicații. Elevii își prezintă aprecierile și oferă explicații, dacă acestea sunt solicitate de profesor. Profesorul
adaugă propriile aprecieri pentru fiecare pereche și are grijă să-și noteze imediat după oră calificativele pentru fiecare
dintre elevii implicați în activitate.
Profesorul discută cu elevii, pornind de la ex. 1, Provocări.
Elevii vor nota chestionarul de autoevaluare de la ex. 2 Provocări, pentru a-și identifica punctele tari și pe cele slabe.
Acest exercițiu poate fi dat și ca temă, pentru a oferi mai mult timp de reflecție elevilor.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

(1) Pregătirea jocului:
•	În etapa de pregătire, profesorul stabilește scopurile activității (ce competențe vrea să dezvolte prin jocul de rol);
în funcție de acestea, prezintă scenariul, descrie situația și rolurile.
•	Rolurile pot fi atribuite de profesor sau elevii pot fi lăsați să-și împartă rolurile între ei.
•	O componentă opțională a etapei de pregătire este de a acorda ceva timp actorilor principali pentru a se întruni şi
a schița intriga generală a jocului lor.
•	O altă opțiune este de a nota pe o pagină o descriere a scenariului care va fi jucat de participanți. Altă opțiune ar fi
de a nota descrieri de câte un paragraf pentru fiecare rol principal. O descriere poate include principalele obiective
şi preocupări ale persoanei care joacă acel rol, eventual poate include unele dialoguri-cheie sau o declarație care
să fie citită de persoana care interpretează rolul. Sunt numeroase variații posibile; totul este ca descrierile să fie
clare.
•	Alternativ, ar putea fi util ca persoanele care joacă rolurile să fie spontane şi să reacționeze așa cum li se pare
potrivit în acel moment. În acest caz, nu va fi timp pentru ca actorii să îşi plănuiască jocul şi nu vor exista descrieri
sau linii directoare scrise.
•	Tot acum, profesorul va menționa criteriile de evaluare care vor fi avute în vedere; observatorii (cei de la care se
așteaptă feedback) vor fi instruiți asupra modului în care vor utiliza fișele de evaluare. Profesorul se va asigura că
ei au înțeles criteriile de evaluare.

A. Competențe specifice
1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și/sau a
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i)
B. Conținuturi
Reguli de acces la cuvânt
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III.	

Lecția 9. Reguli de acces la cuvânt (pp. 62 – 63)

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Profesorul face o legătură cu lecția anterioară, chemând în față patru elevi, cărora le va da următoarea sarcină
pentru jocul de rol (sarcina nu va fi cunoscută de restul elevilor din clasă): discutați despre ce ați făcut ieri la școală. De
fiecare dată când unul dintre voi începe să spună ceva, altul îl întrerupe după primele 2 – 3 cuvinte. Jocul de rol va dura
2 minute. Apoi, elevii din clasă vor fi întrebați ce au înțeles din discuția lor, iar elevii care au performat jocul de rol vor fi
întrebați cum s-au simțit când au fost întrerupți de colegii lor.
Elevii rezolvă ex. 1 și ex. 2, rubrica Explorare. Pentru ex. 1, răspunsul așteptat este: momentul în care musafirul îi
atrage atenția lui Ionel că nu e bine să fumeze, iar copilul îl întrerupe, interpelându-l obraznic („Da’ tu de ce tragi?“).
Pentru ex. 2, profesorul va pune accent pe motivarea felului în care s-ar fi putut simți musafirul pus în această situație.
CONSTITUIREA SENSULUI
Rezolvarea ex. 3 de la Explorare, elevii completând tabelul cu alte exemple. Își vor nota în caiet toate exemplele.
Profesorul va explica teoria de la Repere. Elevii vor putea pune întrebări de clarificare, dacă este cazul.
Elevii citesc pe roluri textul Jocul culorilor.
Profesorul poate constitui grupele pentru investigație, oferindu-le elevilor posibilitatea de a alege culoarea preferată.
În acest scop, profesorul va lipi, înainte de începerea orei, pe tablă fâșii mici (post-it-uri) de culori diferite, egale cu
numărul elevilor din clasă. Din fiecare culoare, pe tablă vor figura patru fâșii. Elevii care au ales aceeași culoare vor
alcătui o grupă.
În grupele create, elevii realizează investigația. Ei ar trebui să ajungă la concluzia că fetele respectă în conversația lor
accesul la cuvânt, pentru că nu se întrerup, se completează una pe cealaltă etc., în vreme ce față de profesor dovedesc
o atitudine nerespectuoasă. Pe tot parcursul investigației, profesorul va încerca să observe comportamentul elevilor din
fiecare grupă, având în vedere fișa de evaluare de la p. 63.
•	O altă variantă a activității poate fi realizată prin tehnica acvariului (fishbowl); vor fi doar câteva grupe care vor
lucra investigația, restul elevilor din clasă (câte doi pentru fiecare grupă) vor observa și evalua activitatea celor
din grupa pe care o supraveghează. În acest caz, profesorul se va asigura că observatorii au înțeles criteriile de
evaluare. Ei vor primi fișele de evaluare, pentru a-și putea nota calificativele.
Tehnica acvariului (fishbowl) presupune așezarea elevilor în două cercuri concentrice: în cercul interior vor sta
grupele care realizează investigația/dezbat o anumită problemă („peștii“), iar în cercul exterior vor sta observatorii
(„pescarii“), cei care urmăresc și analizează modul în care se realizează interacțiunile în cadrul grupului, felul în care
contribuie fiecare membru al grupei la rezolvarea problemei, în ce măsură aceștia respectă regulile accesului la cuvânt.
E important ca scaunele să fie așezate înainte ca elevii să intre în încăpere, pentru ca profesorul să observe preferința
lor pentru unul sau altul dintre scaune; astfel, profesorul nu va sugera locurile, ci îi va lăsa pe elevi să opteze, pentru a
se simți bine în scaunul ales.
Profesorul pregătește și multiplică fișele de observație pentru cei din cercul exterior.
REFLECȚIE
Profesorul va încheia cu o discuție privitoare la ce au învățat elevii din această lecție despre accesul la cuvânt.
Elevii vor răspunde la chestionarul de autoevaluare de la Provocări (ex. 1).

III.	

TEMĂ
Elevii vor răspunde în scris la ex. 2 de la Provocări.

Lecția 10. Verbul. Predicatul verbal (pp. 64 – 65)
A. Competențe specifice
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi expri
marea corectă a intențiilor comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-mor
fologice în interacțiunea verbală
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B. Conținuturi
Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana şi timpul). Predicatul verbal. Formele verbale nepersonale
(infinitivul)
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Pentru începutul lecției, profesorul poate face un exercițiu de dezgheț în care să implice toți elevii din clasă.

Pentru început
Ex. 1: Profesorul poate inventa orice exercițiu simplu prin care elevii să facă legătura între acțiunile pe care le fac şi
verbele pe care le indică, încât să observe că această parte de vorbire este legată de existența lui cotidiană.
Ex. 2: Se anunță subiectul lecției şi se poate folosi rubrica Istoria cuvintelor. În plus, li se poate cita elevilor maxima
Verba volant, scripta manent. (Cuvintele zboară, scrisul rămâne.) Maxima nu a fost lăsată de romani, ci a fost inventată
mai târziu de oamenii din justiție, întrucât într-un proces este nevoie mai ales de dovezi materiale şi scripta manent, iar
verba volant. Maxima poate fi legată şi de tipul de exercițiu de dezgheț ales de profesor.
CONSTITUIREA SENSULUI
1. flexiunea verbului (actualizare)
Ex. 1: Verbe: sare, sună.
Substantive: sabie, cub, tobă.
Adjective: bun, roşu.
Pronume: el, ea.
Se poate face o variantă a acestui exercițiu, profesorul aducând jucării şi cerându-le elevilor să le numească pentru
a nota substantive. Se cer apoi să le indice însuşiri, pentru a obține adjective. Doi elevi se pot juca pentru a găsi verbe
şi numele elevilor care se joacă pot fi înlocuite cu pronume.
Din aceste exercițiu, profesorul trage concluzia şi scrie pe tablă că, în studiul limbii, cuvintele pot fi organizate în clase
lexico-gramaticale, numite părți de vorbire.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Variante – exerciții de dezgheț
a.	Fiecare elev poate să spună ce a făcut în pauză: a alergat, a fugit, a mâncat, a discutat, a aerisit, a măturat, a citit,
a scris etc.
b.	Fiecare elev scrie pe un post-it un verb. Apoi, toți elevii se ridică în acelaşi timp şi lipesc bilețelul într-un loc indicat
de profesor. Acesta citeşte ce au scris elevii şi extrage bilețelele care nu conțin verbe, explicând greşelile făcute.
c.	Graffiti. Toți elevii se ridică din bănci şi scriu pe tablă un verb. Profesorul citeşte şi corectează greşelile.
d.	Elevii se aşază în cerc. Profesorul aruncă o minge mică (de tenis, de exemplu) unui elev care trebuie să spună
un verb şi apoi să arunce mingea altui elev care, la rândul său, trebuie să spună un verb și să dea mingea mai
departe. Dacă un elev greşeşte şi nu spune un verb, iese din joc. Jocul dureză un minut – două.
e.	Activitate outdoor. Dacă este o zi frumoasă, elevii pot ieşi în curtea şcolii şi profesorul să-i lase să se joace un
minut, după care să le ceară să spună ce au făcut, folosind verbe.

Ex. 3: a. a adus – timpul trecut;
b. trânteşte – timpul prezent;
c. va observa – timpul viitor.
Profesorul reaminteşte timpurile de bază, pe care elevii le ştiu din ciclul primar.
Ex. 4: a. ascultă;
b. vor asculta;
c. au vorbit;
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III.	

Ex. 2: a. atacă;
b. stă;
c. sunt.
Elevii vor spune ce arată verbele şi profesorul va defini această parte de vorbire.

d. beau;
e. au dat;
f. ajunseseră.
Elevii observă modificarea formei verbului în funcție de persoană şi număr, profesorul reamintindu-le acest fapt.

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Ex. 5: a. Ionel nu vorbeşte frumos.
b. El nu face gălăgie.
Se prezintă cele două forme ale verbului.
2. Predicatul verbal şi formele verbale nepersonale (infinitivul)
Ex. 1: S
 e poate face legătura cu textul literar studiat, fiind alese propoziții care să arate ce face personajul (trebuie
folosite doar verbe la diateza activă, pentru a nu pune probleme elevilor).
Predicatele:
a. aduce;
b. educă;
c. a mers;
d. suflă.
Ex. 2: Predicatele sunt exprimate prin verbe şi din acest motiv se numesc predicate verbale.
Ex. 3: C
 opiii încep a alega. Părinții nu-i pot opri. Elevii trebuie să observe că forma verbelor nu se modifică în funcție
de persoană şi număr. Profesorul face clasificarea verbelor, dată la rubrica Repere.
Ex. 4: E levii caută în dicționar şi pot observa că forma la care apar verbele este aceea care nu s-a modificat în funcție
de persoană şi număr în propozițiile de la ex. 3. Profesorul le spune elevilor că această formă este infinitivul,
transmițând restul de informații de la rubrica Repere.
REFLECŢIA
Ex. 1: a. soldat;
b. țipăt;
c. policandru.
Restul cuvintelor sunt verbe, acestea fiind substantive.
Ex. 2: ascult, iese, lăsăm, mergi, sărbătoriți, zici
Ex. 3: a
Ex. 4: a, b, d.
Activitate interactivă din varianta digitală
Exercițiul se lucrează individual în clasă sau poate fi dat ca temă pentru acasă, constituind un exercițiu suplimentar
pentru identificarea timpurilor de bază.
Ex. 5: ai ales – persoana a II-a, numărul singular;
a chemat – persoana a III-a, numărul singular;
explic – persoana I, numărul singular;
încercam – persoana I, numărul singular/plural;
întreb – persoana I, numărul singular;
stai – persoana a II-a, numărul singular;
ştiți – persoana a II-a, numărul plural;
vede – persoana a III-a, numărul singular;
vorbeau – persoana a III-a, numărul plural.
Ex. 6: a. predicat verbal – pot; verb la infinitiv – vorbi;
b. predicat verbal – ştiu; verb la infinitiv – a cânta;
c. predicat verbal – speră; verb la infinitiv – a termina;
d. predicat verbal – doreşte; verb la infinitiv – a pleca.
Ex. 7: a pus, salută, merge, stau, alege, atârnă, suie, pune
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Ex. 8: a. Na o bomboană!
b. Andrei n-a venit la întâlnire.
c. Irina cântă la nai.
d. N-ai spus adevărul. N-ai un stilou în plus?
Profesorul trebuie să explice ortogramele. Cuvântul na are sensul „ia, poftim“. N-a se obține din forma negativă a unui
verb la trecut, persoana a III-a, numărul singular, n obținându-se din nu. Cuvântul nai se referă la un instrument muzical
de suflat. N-ai se obține din cuvântul nu cu forma n şi un verb la trecut, persoana a II-a, numărul singular sau verbul
a avea la prezent, persoana a II-a, numărul singular.
Deschideri
Activitate interactivă din varianta digitală
Elevii pot număra verbele din fragmentul dat pentru a vedea cum se creează impresia de desfăşurare rapidă a acțiunii.
Ca prelungire a acestei activități, elevii pot căuta singuri texte în care rapiditatea derulării întâmplărilor este sugerată
de numărul mare de verbe conținute.

Lecția 11. Modul indicativ. Prezentul (pp. 66 – 67)
A. Competențe specifice
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
B. Conținuturi
Modul. Modul indicativ. Timpul prezent
C. Scenariul didactic
EVOCARE
La începutul lecției, profesorul poate face un exercițiu de dezgheț, implicând toți elevii din clasă.
Fiecare elev va spune un verb care arată o acțiune pe care a făcut-o şi este reală. Profesorul va anunța subiectul
lecției, arătând că modul exprimă felul în care vorbitorul consideră acțiunea.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

TEMĂ
Se pot da 1 – 2 exerciții de la rubrica Exerciții sau din Caietul elevului, care au avantajul de a putea fi rezolvate direct
în caiet, cerând mai puțin efort de scriere elevului şi luându-i mai puțin timp.

2. prezentul
Ex. 1: faci, caut
Ex. 2: Acțiunea se desfăşoară în momentul vorbirii.
Ex. 3: Acum.
Ex. 4: P
 rofesorul explică ce este desinența şi ce înseamnă desinență zero şi grup de sunete care indică timpul (sufix)
zero.
Ex. 5: a. toarnă – varsă;
b. turnează – filmează o peliculă.
Se dau informațiile de la rubrica Repere.
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III.	

CONSTITUIREA SENSULUI
1. modul. modul indicativ
Elevii participă la jocul propus (Explorare), lucrând în perechi.
Acțiuni sigure: ia, face, prinde, spune.
Acțiuni posibile: stai, nu umbla, ieşi.
Două perechi se unesc şi lucrează în grupă, pentru a se verifica. Se stabileşte un raportor care va comunica rezultatul
grupei.
Profesorul va prezenta şi va nota pe tablă informațiile de la rubrica Repere.

Ex. 6: Ambele forme sunt corecte. Se recomandă prima formă din DOOM2.
Ex. 7: a. trecut;
b. viitor;
c. exprimă un adevăr general.
REFLECŢIA
Ex. 1: a. m;
b. o;
c. d.
Cuvântul este mod.
Ex. 2: b.
Ex. 3: râde, vine, muşcă, ieşi, apucă, simt
Ex. 4: a. Scriitorul creează un personaj interesant.
b. Acum, scrii tema la matematică.
c. Ionel aşază jucăriile într-un dulap.

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Activitate interactivă din varianta digitală
Exercițiul atrage atenția elevilor şi asupra faptului că nu trebuie să confunde modurile, existând riscul să ia verbul
la imperativ dă ca verb la modul indicativ, timpul prezent.
Ex. 5: cad, copiez, cred, prăjesc, şed, țin, văd, vin
Ex. 6: a. aranjează;
b. bănuie;
c. îndeamnă;
d. perturbă;
e. rezumă;
f. stăruie.
Ex. 7: a. acordez;
b. contractează;
c. ordonează;
d. reflectă.
Deschideri
Se stabileşte câte zile elevii vor urmări emisiuni şi la sfârșitul lor se verifică rezultatele. Se poate da un premiu
câştigătorului.
Concursul propus este un miniproiect centrat pe sarcină, fiindcă profesorul este cel din partea căruia vin tema
şi sarcina. Elevii au grad mare de autonomie, ei fiind investigatorii care îşi organizează activitatea, o planifică şi o
realizează. Copiii sunt puşi de profesor într-o situație concretă în care trebuie să îşi dovedească competențele câştigate
la limba şi literatura română.
Etapa de evaluare a proiectului este foarte importantă. Fiind lansat ca un concurs, proiectul presupune verificarea
fiecărei investigații individuale, profesorul putând să aprecieze corectitudinea, formularea, organizarea ideilor, aşezarea
în pagină, făcând observații fiecărui elev, care poate reveni asupra redactării. În acelaşi timp, toate aceste rezultate pot
oferi o imagine asupra activității întregii clase. Profesorul poate propune chiar ca acest proiect să fie continuat prin
realizarea unei cărți a clasei, care explică greşeli de limbă identificate de elevi în emisiuni de televiziune sau radio.
Durata unui proiect este variabilă, putând să aibă de la doar câteva ore şi până la proiecte desfăşurate în mai multe
săptămâni, rareori existând proiecte desfăşurate pe durata unui an şcolar.
Miniproiectele se desfășoară pe termen scurt, în grupuri mici, putând fi generate chiar spontan şi necerând o
planificare deosebită.
Pentru utilizarea metodei proiectelor în procesul de învățare puteți consulta lucrarea Învățarea prin proiecte. Ghid
pentru profesori de Cătălina Ulrich, Editura Polirom, 2016.
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TEMĂ
Se pot da 1 – 2 exerciții de la rubrica Exerciții sau din Caietul elevului.

Lecția 12. Imperfectul (pp. 68 – 69)
A. Competențe specifice
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții şi a scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de bază.
B. Conținuturi
Timpul trecut al modului indicativ. Timpul imperfect

REFLECŢIA
Ex. 1: Prezent: apreciem, hotărăşte, preferi, zici.
Imperfect: asculta, coborați, desenau, salutam.
Perechea câştigătoare poate fi încurajată: aplauze, diplomă, nume la panoul clasei.
Ex. 2: ştiam, nu accepta, prefera, făceam, țineam.
Ex. 3: a. oprim;
b. privesc;
c. laudă.
Restul verbelor sunt la imperfect, intruşii fiind la prezent.
Ex. 4: P
 isica mea, Negruța, mă scula la ora şapte. Ea miorlăia la uşă până îi deschideam. Îi dădeam apoi lapte. După
ce termina, torcea fericită la picioarele mele.
Ex. 5: c.
Ex. 6: a. Voiam o pereche de role noi.
b. Făt-Frumos o iubea pe Ileana Cosânzeana.
c. Maria înghesuia în rucsac fel de fel de jucării.
d. Doamna Popescu o linguşea mereu pe vecina ei.
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III.	

CONSTITUIREA SENSULUI
1. trecutul. imperfectul
Ex. 1: P
 articipă toți elevii din clasă. Este bine ca profesorul să realizeze morișca pe o planşă, iar elevii să lipească
direct pe aceasta post-it-urile primite cu formele verbale ale trecutului. Exercițiul poate fi folosit şi în lecțiile
ulterioare, revenindu-se la formele verbale ale trecutului din această primă lecție. Elevii se ridică din bancă
toți în acelaşi timp şi lipesc post-it-urile. Profesorul verifică dacă au fost lipite corect şi face, dacă este nevoie,
schimbările necesare. Profesorul conchide că trecutul are mai multe forme.
Ex. 2: Verbele din textul de sub primul desen (alunecam, priveam) sunt la trecut.
Verbele din textul de sub al doilea desen (a apărut, a agățat, a trântit) sunt la trecut.
Ex. 3: A
 cțiunile din prima imagine se desfăşoară în acelaşi timp cu cele din a doua imagine.
Se defineşte imperfectul şi se arată ce rol are într-o narațiune, informații aflate la rubrica Repere.
Ex. 4: Din conjugare, profesorul desprinde sunetele şi grupurile de sunete care indică imperfectul şi desinențele.
Ex. 5: Corect: Voiam o tabletă nouă.
Se atrage atenția că pronunția cu r este greşită, oferindu-se informațiile de la Repere.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Exercițiul de dezgheț poate fi centrat pe ideea că modul indicativ are toate cele trei timpuri de bază. Copiii vor fi
împărțiți în trei grupe. Elevii din prima grupă dau, pe rând, exemple de verbe la prezent, cei din a doua grupă dau exemple
de verbe la trecut şi cei din a treia grupă dau exemple de verbe la viitor.
Profesorul anunță subiectul lecției, spunând că studiul timpului trecut începe cu timpul numit imperfect.

Ex. 7: a. Alergai din cauza ploii.
b. Frunza uscată cădea lent.
c. Mergeai la şcoală cu bicicleta.
d. Prietenul meu juca baschet.
Ex. 8: a.
Activitate interactivă din varianta digitală
Aplicație pe un text literar, care poate fi folosit şi pentru a evidenția valoarea evocativă a imperfectului, întrucât este
vorba de amintirea unor întâmplări din copilărie din perspectiva adultului care relatează.
Deschideri
Elevii vor redacta începutul povestirii, folosind verbe la imperfect pe care le vor sublinia. Exercițiul solicită şi creativitatea copiilor, cei care doresc putând să scrie chiar o povestire integrală.
TEMĂ
Profesorul poate da 1 – 2 exerciții din manual sau din Caietul elevului.

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Lecția 13. Verbul auxiliar a avea. Participiul. Perfectul compus (pp. 70 – 71)
A. Competențe specifice
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.3. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfo
logice în interacțiunea verbală
B. Conținuturi
Verbul auxiliar a avea. Participiul. Perfectul compus
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Ex. 1: E levii se aşază față în față, formând un şir de perechi. Vor discuta şi fiecare elev din pereche va prezenta un
joc învățat de puțin timp. Perechile se schimbă, elevii dintr-un rând trecând la stânga, şi vor relua prezentarea.
După semnalul de oprire, profesorul le cere elevilor să prezinte un joc pe care l-au reținut.
Profesorul anunță subiectul lecției, arătând că vor studia un alt timp al trecutului: perfectul compus. Le spune elevilor
că pentru explicarea structurii acestui timp vor afla informații despre verbul auxiliar a avea şi despre participiu. Scrie
titlul lecției pe tablă.
1. verbul auxiliar a avea. participiul
Ex. 2: Un elev scrie propozițiile la tablă şi subliniază predicatele.
a. am învățat;
b. am.
Ex. 3: a. a învăța;
b. a avea.
Ex. 4: a. modul indicativ, timpul trecut;
b. modul indicativ, timpul prezent.
Ex. 5: – persoana I, numărul singular – am;
– persoana a II-a, numărul singular – ai;
– persoana a III-a, numărul plural – au.
Profesorul oferă informațiile de la rubrica Repere despre verbele auxiliare.
Se foloseşte denumirea din Gramatica limbii române (Academia Română, 2005), de formă verbală nepersonală,
pentru ceea ce în gramatica tradițională se numeşte mod nepersonal. Se arată ce exprimă participiul.
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Ex. 6: învățat – este un adjectiv, pentru că arată o însuşire a jocului; adjectivul este provenit din verb la participiu.
Profesorul trebuie să sublinieze deosebirea dintre participiul care intră în componența perfectului compus şi care
are valoare verbală şi participiul care devine adjectiv, pentru că este folosit în propoziție singur (fără auxiliarul a avea).
2. perfectul compus
Ex. 1: a început, au fugit, a rămas
Acțiunea verbelor se petrece înainte de momentul vorbirii.
Ex. 2: Acțiunea trecută este terminată față de momentul vorbirii.
Ex. 3: Cu verde este scris participiul.

REFLECŢIA
Ex. 1: Prezent: lucrezi, observi, prinde, vorbiți;
Imperfect: desenam, explica, săream, stăteam;
Perfect compus: ați adus, am amintit, am întrebat, a mulțumit.
Ex. 2: a. a zâmbi;
b. a mânca;
c. a primi.
Aceste forme verbale nepersonale sunt formele din dicționar.
Activitate interactivă din varianta digitală
Elevii pot discrimina cele două valori ale verbului a avea, rezolvând individual exercițiul.
Ex. 3: a şi c
Ex. 4: Propoziția 1 – verb auxiliar;
Propoziția 2 – verb predicativ;
Propoziția 3 – verb auxiliar;
Propoziția 4 – verb predicativ;
Propoziția 5 – verb auxiliar.
Ex. 5: M
 aria dorea mult un skateboard, însă nu avea soluția. A luat un borcan şi a pus în el fiecare bănuț rămas de
la cheltuielile zilnice. După o lună, tot nu a strâns suficient. Atunci, a dat fiecărui membru al familiei câte un
borcan.
Ex. 6: S
 ora mea mai mică a primit o trusă medicală de jucărie. A spus că păpuşa a făcut febră. A consultat-o, i-a luat
temperatura şi i-a pregătit un ceai.
Ex. 7: Exercițiu foarte eficient corectarea reciprocă a exercițiilor.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Profesorul arată că perfectul compus este alcătuit din forme specifice ale verbului auxiliar a avea + participiul verbului
de conjugat. Va arăta şi ce exprimă şi cum este folosit perfectul compus într-o narațiune.

iau/i-au
•	Ei iau un pix. (verbul a lua la modul indicativ, timpul prezent, persoana a III-a, numărul plural)
•	Ei i-au dat Mariei un cadou. (verbul a lua la modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a III-a, numărul plural
precedat de un pronume personal)
la/l-a
• Merg la şcoală. (înaintea unui substantiv)
•	L-a văzut pe Dan în parc. (verbul a vedea la modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a III-a, numărul
singular, precedat de un pronume personal)
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III.	

Ex. 8:
ia/i-a
•	Alexandru ia de la librărie o carte. (verbul a lua la modul indicativ, timpul prezent, persoana a III-a, numărul singular)
•	Alexandru i-a dat Anei un pix. (verbul a da la modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a III-a, numărul
singular, precedat de un pronume personal)

mai/m-ai
• Nu mai vorbi. (sensul de încă). Ziua mea este în mai. (luna mai)
•	M-ai întrebat ceva? (verbul a întreba la modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a II-a, numărul singular,
precedat de un pronume personal)

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

neam/ne-am
• Am plecat la un neam de la țară. (substantiv)
•	Ne-am dus la pădure. (verbul a duce la modul indicativ, timpul perfect compus, persoana I, numărul singular,
precedat de un pronume)
Ex. 9:
„a crezut“ – v erb predicativ, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a III-a, numărul singular, în propoziție
este predicat verbal
„a venit“ – verb predicativ, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a III-a, numărul singular, în propoziție
este predicat verbal
„am privit“ – verb predicativ, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana I, numărul plural, în propoziție este
predicat verbal
„n-am văzut“ – verb predicativ, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana I, numărul plural, formă negativă, în
propoziție este predicat verbal
„am deschis“ – verb predicativ, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana I, numărul plural, în propoziție este
predicat verbal
„am găsit“ – verb predicativ, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana I, numărul plural, în propoziție este
predicat verbal
„am adoptat“ – v erb predicativ, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana I, numărul plural, în propoziție este
predicat verbal
Deschideri
Exercițiu creativ prin care elevii învață să folosească perfectul compus într-o narațiune.
TEMĂ
Profesorul poate da 1 – 2 exerciții din manual sau din Caietul elevului.

Lecția 14. Perfectul simplu şi mai-mult-ca-perfectul (pp. 72 – 73)
A. Competențe specifice
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea corectă a intențiilor comunicative

III.	

B. Conținuturi
Timpul perfect simplu. Timpul mai-mult-ca-perfect
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Exercițiu de dezgheț: Profesorul poate aduce imagini din câteva poveşti, câte una pentru fiecare elev din clasă. Le
cere apoi elevilor să se ridice în acelaşi timp şi să lipească imaginea sub titlul poveştii corespunzătoare. După aceea,
profesorul le propune copiilor să inventeze o poveste, amestecând episoade foarte cunoscute.
1. perfectul simplu
Ex. 1: Se construieşte povestea chiar cu ajutorul profesorului, folosindu-se perfectul simplu.
Ex. 2: Verbele plecă şi întâlni sunt la trecut. Profesorul precizează că este vorba de o altă formă a trecutului, numită
perfect simplu. Scrie titlul pe tablă.
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Ex. 3: Elevii vor identifica desinențele (scrise cu roşu) şi sunetele sau grupurile de sunete de perfect simplu, scrise
cu verde. Vor remarca faptul că există mai multe sunete sau grupuri de sunete care indică perfectul simplu şi că
există desinențe specifice. Profesorul oferă toate informațiile de la rubrica Repere, explicând deosebirea dintre perfectul
compus şi perfectul simplu.
Ex. 4: Eu dorii a pleca la pădure, pe când tu dorişi a merge la râu. El făgădui bunicii lui că mergem doar până la un
prieten din apropiere.
Se oferă informațiile despre ortografie de la rubrica Repere.
Ex. 5: Verbele nu arată acelaşi lucru, o acțiune desfăşurată recent.

REFLECŢIA
Ex. 1: balonul roşu, balonul verde, balonul mov
Ex. 2: c
Ex. 3:
Muma-Pădurii zise:
— Distrusei câmpiile, pustiii pădurile şi nu primii nicio răsplată de la zmeu, deşi noi hotărâserăm şi el chiar
jurase că-mi va da un buzdugan de aur, de-l voi ajuta.
Ex. 4: Prezent: deschideți, muncesc, traversăm
Imperfect: curățam, luceau, obosea
Perfect simplu: abandonaşi, goliră, intensificarăm
Mai-mult-ca-perfect: iertase, înşelaseră, reținuserăm
Ex. 5: a. Când ne-am întâlnit, primiseşi deja noul joc.
b. O întrebaseşi la telefon dacă a înțeles lecția din manual şi îi explicaseşi toate dificultățile.
Deschideri
Ex. 1: Înainte de a vedea secvențele, este bine să se folosească informațiile din varianta digitală. Se poate discuta cu
elevii şi ce efect are utilizarea perfectului simplu.
Ex. 2: Miniproiect. Concurs care poate veni în completarea celui de la lecția 11 din această unitate, elevii putând
completa cărticica în care au înregistrat greşeli de exprimare.
Este bine să fie premiat şi popularizat câştigătorul.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

2. mai-mult-ca-perfectul
Ex. 1: Verbul arată o acțiune trecută, terminată înaintea altei acțiuni trecute.
Ex. 2: Cele mai importante acțiuni, aflate în prim-planul naraiunii, sunt cele exprimate de perfectul simplu, findcă
verbul pregătise arată o acțiune petrecută înainte şi de care nu depind celelalte acțiuni.
Ex. 3: Grupul de sunete care arată mai-mult-ca-perfectul este -se- (culoare verde).
Ex. 4: Elevii trebuie să observe că grupul de sunete -se- (culoare verde) urmează după sunetul sau grupul de sunete
care arată perfectul simplu (portocaliu).
Ex. 5: trăseseşi, rezistaserăți
Profesorul explică greşelile frecvente, informațiile existând la rubrica Repere.

III.	

TEMĂ
2 – 3 exerciții din Caietul elevului.

Lecția 15. Viitorul. Verbele auxiliare a vrea şi a fi (pp. 74 – 75)
A. Competențe specifice
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-mor
fologice în interacțiunea verbală
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B. Conținuturi
Timpul viitor. Verbul auxiliar a vrea. Limba standard. Viitorul anterior. Verbul auxiliar a fi
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Exercițiu de dezgheț. Fiecare elev primeşte un post-it cu un verb la infinitiv, pe care să-l noteze la viitor. Fiecare copil
îndeplinește sarcina, spune ce a scris şi lipeşte post-it-ul într-un loc din clasă. Profesorul va anunța subiectul lecției.
1. viitorul. Verbul auxiliar a vrea
Ex. 1: va organiza, va depune, va participa
Ex. 2: Acțiunea se desfăşoară după momentul vorbirii.
Ex. 3: Predicatul este vor. Verbul prin care se exprimă este a vrea.
Ex. 4: Este verb auxiliar, pentru că verbul predicativ este a participa.
Ex. 5: După verbul auxiliar a vrea urmează infinitivul.
Profesorul va prezenta informațiile de la rubrica Repere.

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Ex. 6: Verbul auxiliar stă după verbul de conjugat, fiind vorba de o formă inversă a viitorului.
2. limba standard şi alte forme de viitor
Ex. 1: a. este folosită mai ales în scris;
b. este folosită în oral.
Profesorul va explica ce diferență există între limba vorbită şi cea scrisă şi se defineşte limba standard.
Ex. 2: S
 e arată că formele de viitor de limbă vorbită sunt alcătuite din mai multe cuvinte. Se explică ce înseamnă
viitor popular.
3. viitorul anterior şi verbul auxiliar a fi
Ex. 1: Exprimă o acțiune viitoare, terminată înaintea altei acțiuni viitoare.
Ex. 2: E ste alcătuit din verbul auxiliar a vrea + verbul auxiliar a fi + participiul verbului de conjugat. Profesorul va da
informațiile de la rubrica Repere.
REFLECŢIA
Ex. 1: Viitor standard: voi alerga, vei elibera, vom fugi, veți mişca.
Viitor folosit în limbaj familiar şi popular: are să caute, o să dea, are să glumească, o să piardă.
Ex. 2: a. va apărea;
b. vor plăcea;
c. vor scădea;
d. va crede;
e. vor tăcea;
f. va face.
Ex. 3:
voi/v-oi
• Voi pleca la munte săptămâna viitoare.
• Pe voi nu v-oi uita niciodată.
va/v-a
• Maria va face un desen.
• Ana v-a întâlnit în parc.
vom/v-om
• Vom citi această carte.
• V-om aduce şi vouă ceva mâine.
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Ex. 4: Viitorul este spune-vei şi intercalează între componente sale pronumele personal mi. Celălalt verb la viitor
este reteza-voi, între componentele sale intercalându-se două pronume personale, ți şi -l.
Ex. 5: „voi găsi“ – verb predicativ, modul indicativ, timpul viitor, persoana I, numărul singular
„reteza-voi“ – verb predicativ, modul indicativ, timpul viitor, persoana I, numărul singular
Ex. 6: „vei pleca“ – viitor simplu;
„va fi sosit“ – viitor anterior;
„vei merge“ – viitor simplu;
„voi fi făcut“ – viitor anterior;
„voi fi ridicat“ – viitor anterior;
„vei veni“ – viitor simplu.
Ex. 7: „au anunțat“ – modul indicativ, timpul perfect compus;
„vor pleca“ – modul indicativ, timpul viitor;
„vor pune“ – modul indicativ, timpul viitor;
„rămâne“ – modul indicativ, timpul prezent;
„a rămas“ – modul indicativ, timpul perfect compus;
„spera“ – modul indicativ, timpul imperfect;
„va veni“ – modul indicativ, timpul viitor;
„va lua“ – modul indicativ, timpul viitor.
Deschideri
Miniproiect. Elevii pot realiza mici proiecte, lipind pe o coală buletine meteo şi evidențiind verbele la viitor, explicând
utilizarea acestora.
Lecția 16. Modul imperativ (pp. 76 – 77)
A. Competențe specifice
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-mor
fologice în interacțiunea verbală

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

vor/v-or
• Ei vor merge la bunici.
• Peste ani, v-or troieni și pe voi aduceri-aminte.
Profesorul va explica diferența dintre formele de viitor standard şi cele de viitor popular însoțite de pronume personale.

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Exercițiu de dezgheț. Se poate face un exercițiu de motricitate la care participă toți elevii. Aceştia vor executa comenzi
date de profesor, care va folosi verbe la imperativ: Ridicați mâinile! Coborâți-le! Faceți un pas la dreapta! Aplaudați!
Tropăiți! etc. Pentru un plus de relaxare a elevilor, se poate ieşi în curte, unde copiii fac uşoare exerciții de încălzire,
după comenzile profesorului. Când elevii revin în bănci, sunt întrebați ce arată verbele după care au executat exercițiile.
Profesorul anunță subiectul lecției, spunând că noul mod pe care îl vor studia arată îndemnuri, ordine etc. Şi scrie titlul
pe tablă. Profesorul îi întreabă apoi pe elevi dacă știu cum se spală tricourile după exercițiile fizice şi le propune să
citească o etichetă cu indicații de curățire a hainelor, o etichetă redată amuzant (manual, Explorare, ex. 1).
Explorare
Ex. 1: curăță, fă, nu pune, limpezeşte, usucă, calcă, nu uitați, verificați
Ex. 2: Arată acțiuni posibile, realizabile, exprimând ordine.
Profesorul defineşte modul imperativ.
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III.	

B. Conținuturi
Modul imperativ

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Ex. 3: Persoana a II-a, numărul singular şi plural
Ex. 4: nu pune, nu uitați
Verbele la forma negativă descoperite sunt alcătuite din:
(persoana a II, numărul singular) nu pune = cuvântul nu + infinitivul verbului (pune)
(persoana a II, numărul plural) nu uitați = cuvântul nu + forma afirmativă a imperativului, la persoana a II-a, plural
(uitați).
Ex. 5: Desinențele sunt scrise cu roşu şi sunetele sau grupurile de sunete care arată modul sunt scrise cu verde.
Ex. 6: a. Refă tema!
b. Du rufele la spălat!
c. Zi adevărul!
d. Fii acasă înainte de meci!
Profesorul completează explicațiile cu informații de la rubrica Repere.
REFLECŢIA
Ex. 1: Soluțiile: Cară! • Cărați! • Culege! • Culegeți! • Priveşte! • Priviți! • Râde! • Râdeți!
Exercițiul, fiind foarte dinamic, trebuie să fie bine stăpânit de profesor, pentru a nu fi prea gălăgios. Profesorul trebuie
să oprească jocul în momentul în care primul elev strigă Bingo!.
Ex. 2: a. Nu duce câinele afară!
b. Nu face o prăjitură!
c. Nu veni la noi!
d. Nu şedea pe scaun!
e. Nu intrați în casă!
f. Nu ascultați melodia!
Ex. 3: a. Tăceți!
b. Fii acasă la ora stabilită!
c. Nu aduce albumul!
d. Nu zice prostii!
Ex. 4: a. Scrieți tema! – scrieți = verb la persoana a II-a, numărul plural, -ți fiind desinență.
b. Scrie-ți tema! – scrie-ți = verbul scrie (modul imperativ, persoana a II-a, numărul singular) + pronumele -ți.
Ex. 5: a. Veniți la joacă!
b. Nu ne dați multe exerciții!
c. Pune-ți chiar tu etichetele pe toate caietele!
d. Revino în locurile natale!
Ex. 6: m
 ănâncă, fă, nu sta, ieşi, aleargă, frământă, stropeşte, decojeşte, observă, adaugă, găseşte, pune, învață, nu
uita, serveşte.
Ex. 7:
„fă“ – verb predicativ, modul imperativ, persoana a II-a, numărul singular, forma afirmativă, în propoziție este predicat
verbal
„nu sta“ – verb predicativ, modul imperativ, persoana a II-a, numărul singular, forma negativă, în propoziție este
predicat verbal
„ieşi“ – verb predicativ, modul imperativ, persoana a II-a, numărul singular, forma afirmativă, în propoziție este
predicat verbal
„aleargă“ – verb predicativ, modul imperativ, persoana a II-a, numărul singular, forma afirmativă, în propoziție este
predicat verbal
„frământă“ – verb predicativ, modul imperativ, persoana a II-a, numărul singular, forma afirmativă, în propoziție este
predicat verbal
Deschideri
Miniproiect. Exercițiul poate fi rezolvat în clasă sau dat ca temă pentru acasă. Se pot face cartonaşe cu regulile
jocurilor preferate ale elevilor. Seturile de reguli se pun într-o cutie sau pe un fir de sfoară, alcătuind o ludotecă a clasei.
Elevii vor folosi ludoteca în situația în care doresc să se joace în pauză, organizându-şi-o singuri.
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Autoevaluare
Profesorul împarte fişele de autoevaluare, pentru a fi completate de elevi. Acestea îl vor ajuta pe profesor să insiste
la recapitulare pe elementele considerate mai dificile.
Barem minitest – finalul secțiunii de Limbă română (p. 77)
I. doream, semănam, costau, găseam (5p. x 4);
II. am dorit, am confundat, am zis, a zâmbit (5p. x 4);
III. 1 – A, 2 – A, 3 – F, 4 – A (5p. x 4);
IV. b.
V. vom spune, am să pun, o să dorim, vor vedea (5p x 4);
VI. a ales – predicat verbal;

20 de puncte
20 de puncte
20 de puncte
5 puncte
20 de puncte
5 puncte

Lecția 17. Textul narativ ficțional (pp. 78 – 79) (prima oră)

B. Conținuturi
Construirea textului narativ ficțional
Prezentarea textului
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Completarea întrebării: Ce s-ar întâmpla dacă, într-o zi … . Profesorul poate oferi,
Brainstorming – ex. 1,
la rândul său, sugestii: ...ai rămâne fără telefon mobil pe o insulă?/ ...te-ai întâlni cu un extraterestru?/ ...te-ai transforma
într-o insectă/plantă? etc.
Elevii votează cele mai interesante propuneri.
CONSTITUIREA SENSULUI
Activitățile din Explorare pot fi realizate prin metoda învățării în grupuri mici (STAD – Student Teams Achievment
Divisions). Elevii vor citi textul, în grupe de 4 – 5, și vor răspunde la întrebările de la ex. 2. În final, profesorul va adresa
întrebări grupelor, pentru a compara concluziile lor. Elevii vor avea la dispoziție 15 – 20 de minute pentru lucrul în grupe.
10 minute vor fi alocate pentru discutarea concluziilor.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale

Metoda învățării în grupuri mici – STAD este o metodă de învățare în echipă și presupune împărțirea clasei în
grupe de 4 – 5 elevi. Profesorul oferă materialul de studiat, pe care fiecare grupă îl parcurge în intervalul de timp alocat.
Apoi profesorul va verifica gradul de înțelegere/de rezolvare a problemei pentru fiecare grupă.

REFLECȚIE
Profesorul le va solicita elevilor răspunsuri la următoarele întrebări: „Ce ați aflat despre cum trebuie construit un text
narativ ficțional?“, „Ce nu ați aflat și vreți să știți dacă primiți acum sarcina de a redacta un text narativ ficțional?“.
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III.	

Profesorul va explica Reperele, accentuând felul în care ceea ce au descoperit în activitatea anterioară îi ajută să
redacteze un text propriu. Profesorul va oferi sugestii privitor la felul în care poate fi prezentat textul.

Lecția 17. Textul narativ ficțional (pp. 78 – 79) (a doua oră)
A. Competențe specifice
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității, al coerenței și al clarității
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care necesită
îmbunătățire
B. Conținuturi
Construirea textului narativ ficțional
Etapele redactării (pregătire, scrierea ciornei, revizuirea, editarea, publicarea)

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Elevii își amintesc care sunt propunerile votate în lecția trecută pentru redactarea unui text narativ ficțional.
Pe baza unui organizator grafic pe care profesorul îl va afișa (vezi Anexa 17), oferindu-l în același timp fotocopiat
fiecărui copil, 2 – 3 elevi vor propune diferite scenarii narative.
CONSTITUIREA SENSULUI
Elevii scriu planul textului, având în vedere sugestiile de la Aplicații, ex. 1. (10 minute)
În perechi, elevii își schimbă planurile și își oferă feedback și sugestii de îmbunătățire a planului, astfel încât textul
să fie cât mai captivant. (5 minute)
Fiecare elev redactează povestirea, pe baza planului îmbunătățit. (25 minute)
Pe măsură ce elevii scriu, profesorul va observa comportamentul și atitudinile lor, va oferi sprijin acolo unde simte
că este nevoie, încurajând elevii să ducă sarcina la bun sfârșit. Profesorul își va putea nota observațiile într-un tabel
(vezi Anexa 18) cu toți elevii clasei, având în vedere următoarele criterii:

Numele elevului

Poate realiza
planul textului
F.B./B./S.

Poate oferi feedback
unui coleg
F.B./B./S.

Poate redacta un text
coerent și captivant
F.B./B./S.

.............................
REFLECȚIE
Elevii își vor autoevalua textul, pe baza grilei propuse la p. 79, Aplicații, ex. 3.
Textele vor fi apoi predate profesorului, care va oferi propriul feedback, preferabil în următoarea oră. Le poate
trimite elevilor feedbackul prin e-mail.
TEMĂ
Rezolvarea activității propuse la rubrica Portofoliu.

III.	

Recapitulare (pp. 80 – 81)
A. Competențe specifice
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i)
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
2.3. F ormularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe
teme familiare
3.3. A
 nalizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizi
bilității, al coerenței și al clarității
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
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4.4. R
 espectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-mor
fologice în interacțiunea verbală
B. Conținuturi
Toate conținuturile abordate în Unitatea II
C. Scenariul didactic
Ex. 1: E levii sunt încurajați să fie creativi și să formuleze răspunsuri cât mai diverse. Profesorul va încerca să implice
cât mai mulți elevi în activitate. Activitatea poate fi realizată frontal sau li se poate cere elevilor să lucreze în
grupe de câte 3 – 4 pentru a discuta predicțiile lor și apoi să le prezinte colegilor variantele propuse. Elevilor
li se poate oferi, individual sau în grupele în care lucrează, câte o fișă pe care să completeze predicțiile.
Predicția

Pe ce te bazezi/vă bazați?

Textul confirmă predicția ta/
voastră?

Ex. 1: Despre ce crezi că e vorba
într-un text intitulat Joaca cu bastonul?
Ex. 6: Care este personajul principal din
text?

Ex. 11: Notează în caiet ce se va întâmpla
în final.

Ex. 2: Profesorul poate face lectura-model a secvenței, apoi fiecare elev citește în gând această secvență.
Ex. 3: Ideea principală a secvenței: Într-o zi, când Claudio se juca în fața casei, un bătrân îi oferă băiețelului un baston.
Elevii pot fi îndrumați să formuleze ideea principală răspunzând la întrebările: Cine participă la acțiune? Ce fac
personajele? Unde și când se petrece acțiunea?
Ex. 4: Situația de echilibru: Băiețelul Claudio se joacă în fața casei, ca de obicei.
Evenimentul care modifică situația de echilibru: Un bătrân îi oferă lui Claudio un baston.
Ex. 5: Personajele: Claudio, un om foarte bătrân.
Ex. 6: P
 osibile indicii pentru identificarea personajului principal: numele micuțului Claudio este primul menționat în
fragmentul dat; Claudio va trebui să decidă ce face cu bastonul, așa că e de așteptat ca el să fie în centrul
atenției.
Ex. 7: E levii vor fi încurajați să-și noteze predicțiile. Profesorul poate formula întrebări ajutătoare, de exemplu: Ce
credeți că va face Claudio cu bastonul?
Ex. 8: Elevii vor evidenția pe fișă răspunsurile confirmate.
Ex. 9: „ Îl încălecă deci din nou, și de data asta bastonul se prefăcu nu într-un cal, ci într-o maiestuoasă cămilă cu
două cocoașe, iar curtea, într-un imens pustiu ce trebuia străbătut, dar Claudio nu se temea câtuși de puțin, ci
scruta depărtările cu privirea în căutarea unei oaze.“; „Acum bastonul se prefăcu într-o mașină de curse de-un
roșu aprins, cu numărul scris cu alb pe portbagaj, curtea se prefăcuse într-o pistă de curse care vuia puternic,
iar Claudio trecea mereu primul la linia de sosire.“
Ex. 10: a. vrăjit;
b. cal, cămilă, mașină de curse, motoscaf, astronavă;
c. bătrân cu ochelari de aur.
Ex. 11: Elevii completează fișa cu predicții.
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Ex. 7 – întrebări suplimentare
După al treilea paragraf al celei de-a doua
secvențe, profesorul poate solicita alte
predicții:
Se va mai transforma bastonul în altceva?
În ce anume? Întrebarea se poate repeta
înainte de fiecare secvență care prezintă
o altă transformare a bastonului.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

Ex. 7: Ce se va întâmpla în continuare?

Ex. 12: Elevii recitesc textul, pentru a vedea ce detalii au ignorat din text.
Ex. 13: De exemplu: Era mai bine ca băiatul să răspundă la întrebare, în loc să presupună că bătrânul îi va cere
bastonul înapoi. Probabil că bătrânul aștepta doar confirmarea faptului că bastonul și-a arătat puterile vrăjite.
Ex. 14: De exemplu: Bătrânul îi transmite copilului, prin acest baston, bucuria de a trăi, de a-și folosi imaginația în
orice împrejurare.
Ex. 15: Jocul de rol se va realiza cu cel puțin trei perechi. Colegii care asistă pot evalua performanța celor care
realizează jocul de rol, completând următorul tabel:
Criterii

Perechea

1.
Fiecare vorbitor a interpretat corect rolul primit.

2.
3.

Vorbitorii și-au exprimat clar ideile, construind o posibilă
continuare a dialogului dintre cei doi.

1.
2.
3.
1.

Ambii vorbitori au avut un comportament politicos.

2.

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea II

3.
Ex. 16: mergea – modul indicativ, timpul imperfect;
întinse – modul indicativ, timpul perfect simplu;
n-am – modul indicativ, timpul prezent;
păstrează – modul imperativ.
Ex. 17: „ Ei, și cu atâtea jocuri, după-amiaza a trecut iute ca gândul. Spre seară, din întâmplare, Claudio s-a arătat din
nou la poartă și iată că bătrânul cu ochelari de aur făcea cale întoarsă.“
Ex. 18: verbe la modul indicativ, timpul viitor: tu vei putea, o să mă sprijin.
Ex. 19: timpul verbelor la modul indicativ:
mergeam, aveam – imperfect
dăruise – mai-mult-ca-perfect
am pus, am sperat, au râs, a promis – perfect compus
voi putea, va duce – viitor
Ex. 20. Forma corectă de imperativ: a. Refă; b. Fii; c. Nu duce; d. Nu zice; e. Zi-le.
Profesorul le poate indica elevilor să consulte DOOM2 când nu sunt siguri de răspuns.
Ex. 21. Planul dezvoltat al textului. De exemplu:
Într-o zi, băiețelul Claudio se joacă în fața casei. Un bătrân cu ochelari de aur se apropie și își scapă bastonul. Băiatul
îl ridică și i-l dă bătrânului, dar acesta îi spune lui Claudio că poate păstra bastonul.
După ce bătrânul se îndepărtează, băiatul bate cu bastonul în pământ și-l încalecă, iar acesta se transformă într-un
cal care îl duce în galop în jurul curții. Când Claudio reușește să pună piciorul pe pământ, bastonul își reia forma inițială.
După puțin timp, încalecă din nou bastonul, iar acum acesta se transformă într-o cămilă care-l plimbă prin pustiu.
Claudio își dă seama că a bastonul e vrăjit și îl încalecă și pentru a treia oară. Acum bastonul se transformă într-o
mașină de curse, iar Claudio câștigă toate cursele la care participă. Apoi bastonul se preface într-un motoscaf, iar în
final într-o astronavă.
Seara, când Claudio se află la poartă, bătrânul cu ochelari de aur trece din nou pe acolo. Acesta îl întreabă dacă îi
place bastonul, iar Claudio, crezând că i-l cere, întinde bastonul spre bătrân. Acesta însă îi spune băiatului că poate
păstra bastonul, pentru că lui nu-i mai trebuie.
Elevii se pot autoevalua, folosind următoarea grilă de evaluare (p. 51 din manual):
Criterii
A fost dezvoltată fiecare idee principală, adăugându-se detalii relevante.
A fost respectată ordinea în care apar în text ideile principale și secundare.
Exprimarea este clară și corectă, fără greșeli gramaticale, de ortografie sau de punctuație.
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Ex. 22: Elevii își vor putea autoevalua narațiunea pe baza următoarei grile, de la p. 79 din manual:
Criterii
Din textul meu rezultă clar următoarele:  cine face acțiunea  ce se întâmplă, care este succesiunea întâmplărilor  unde și când se petrece acțiunea.
Textul este coerent (acțiunile se înlănțuie logic și între secvențe există legături clare).
Am folosit timpurile modului indicativ în mod adecvat secvențelor acțiunii.
Titlul corespunde conținutului și este sugestiv.
Textul este surprinzător, original.
Textul este așezat corect în pagină, iar scrisul e lizibil și îngrijit, fără ștersături.
Am respectat regulile de ortografie și de punctuație.
Barem de corectare și notare a testului (Evaluare – p. 82)
1. Indicarea părții de propoziție: predicat verbal (2 p.); precizarea corectă a persoanei și numărului verbului: persoana
a III-a, numărul singular (2 p. + 2 p.) 						
2 p. + 2 p. + 2 p. 6 puncte
2. Notarea timpurilor verbelor: dispăruseră – mai-mult-ca-perfect; a propus – perfect compus, decupam – imperfect.
											
2 p. + 2 p. + 2 p. 6 puncte
3. verbul am tras: modul indicativ, timpul perfect compus, persoana I
2 p. + 2 p. + 2 p. 6 puncte
4. Completarea spațiilor punctate: Fetele vor aduce o pălărie veche a unchiului Ștefan și vor începe marile trageri la
sorți.
									
3 p. + 3 p. 6 puncte
5. Trecerea verbelor la imperativ: Decupați toate lanțurile de hârtie colorată, faceți coliere, dantele și brățări.
3 p. + 3 p. 6 puncte
6. Personajul care povestește este Svetlana.

					

6 puncte

					

6 puncte

7. Varianta incorectă este c.

8. Ideea principală a fragmentului: Șapte fete se hotărăsc să se joace de-a Reginele. 			

(3 p.)

Idei secundare: Jocul va dura șapte zile, câte o zi pentru fiecare fată. Fiecare fată va primi o culoare, un obiect, o
floare și un loc de joacă. Fetele au tras la sorți culorile pentru a afla în ce zi va fi regină fiecare. 		
(3 p.)
3 p. + 3 p. 6 puncte
9. Fetele iau decizia de a se juca de-a Reginele pentru că se plictiseau și voiau să petreacă timpul într-un mod mai
plăcut și mai palpitant.
							
6 puncte
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A. 60 de puncte

10. Exprimarea părerii, cu oferirea unei motivații: Îmi place acest joc, pentru că … . Nu mi se pare interesant acest joc,
pentru că ... . (explicație clară, nuanțată: 6 p.; explicație ezitantă: 3 p.; încercare de explicare: 1 p.)
6 puncte
B. 30 de puncte
• respectarea temei și prezentarea întâmplării sub forma unei narațiuni ficționale: a. respectarea temei – o întâmplare
privind un joc cunoscut sau inventat: 4 p.; prezentarea acțiunii și a circumstanțelor: 8 p. (prezentare clară și detaliată
a întâmplării: 8 p.; existența unor sincope în cronologia narațiunii: 4 p.; schematism: 1 p.)
12 puncte

• exprimare corectă, clară și adecvată, cu utilizarea corectă a timpurilor verbelor la modul indicativ (în totalitate: 6 p.;
parțial: 3 p.)
									
6 puncte
• respectarea normelor de ortografie și de punctuație: respectarea normelor de ortografie (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3
greșeli: 2 p.; 4 sau mai multe greșeli: 1 p.); respectarea normelor de punctuație (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3 greșeli:
2 p.; 4 sau mai multe greșeli: 1 p.) 3 p. + 3 p.
					
6 puncte
• așezare în pagină și lizibilitate: așezare în pagină (corectă: 2 p.; cu abateri: 1 p.); lizibilitate: 1p.
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.
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2 p. + 1 p.
3 puncte

III.	

• existența unei structuri clare a narațiunii: o situație inițială, desfășurarea acțiunii, o situație finală, cu legături între ele
(1 p. + 1 p. + 1 p.)
									
3 puncte
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III.4. Unitatea III
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Domenii

Conținuturi

2.1. Identificarea informațiilor importante din
texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a
unui răspuns creativ pe marginea unor texte
de diferite tipuri, pe teme familiare
2.4. M
 anifestarea interesului și focalizarea
atenției în timpul lecturii unor texte pe teme
familiare

Textul descriptiv literar
Personificarea
Textul descriptiv nonliterar
Strategii de comprehensiune: inferențe simple
(relații cauză – efect, problemă – soluție etc.),
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului, interpretarea
limbajului figurat (personificarea)

1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi
nonverbale, în funcție de situația de comunicare
1.4. R
 ealizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un comportament
comunicativ politicos față de interlocutor(i)

Ascultarea activă
Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător
Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă
a interlocutorului fără a-l întrerupe, reținerea
corectă a informațiilor, întrebări de clarificare, reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace
nonverbale sau paraverbale a atenției acordate
interlocutorului
Atitudini comunicative: atenție, empatie

5.1. A
 socierea unor experiențe proprii de viață
și de lectură cu acelea provenind din alte
culturi

Tradiții: sărbătorile de iarnă
Identitate personală – identitate națională –
diversitate culturală și lingvistică

Limbă română

4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale şi semantice de
bază, în procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a intențiilor comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale
şi sintactico-morfologice în interacțiunea
verbală
4.5. U
 tilizarea competenței lingvistice în corelație
cu gândirea logică/analogică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții

Substantivul. Substantivul comun şi substantivul
propriu. Genul şi numărul substantivelor
Articolul. Articolul hotărât. Articolul nehotărât
Posibilități combinatorii ale substantivului
Atributul. Prepoziția
Substantivul subiect. Acordul predicatului cu
subiectul

Redactare

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare,
având în vedere etapele procesului de scriere
și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. R
 edactarea, individual şi/sau în echipă,
a unui text simplu, pe o temă familiară,
cu integrarea unor imagini, desene, scheme

Descrierea unui obiect real/imaginar
Construirea textului descriptiv
Etapele redactării (pregătire, scrierea ciornei,
revizuirea, editarea, publicarea)

Lectură

Comunicare orală

Interculturalitate

III.	
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Competențe specifice
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Lecția 0. Anunțarea proiectului de grup În așteptarea Crăciunului (p. 97)
Activitatea de realizare a proiectului presupunând o perioadă de două săptămâni, unitatea debutează cu o oră în
cadrul căreia se anunță proiectul și se stabilesc principiile de lucru. Prezentarea proiectului se va realiza într-o oră, a
douăsprezecea din cadrul unității, în conformitate cu planificarea calendaristică.
A. Competențe specifice
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi
B. Conținuturi
Identitate personală – identitate națională – diversitate culturală și lingvistică

Profesorul anunță proiectul cu titlul În așteptarea Crăciunului. Propune mai multe variante de teme, fiecare grupă
alegând-o ulterior pe cea dorită.
• scenetă despre nașterea lui Iisus;
• colinde preferate (care vor fi interpretate de elevi cu voce și cu instrumente);
• un obicei culinar de Crăciun (poate fi românesc sau aparținând altor popoare);
• o carte despre Crăciun care i-a impresionat pe elevi;
• povestea lui Moș Crăciun;
• tradiții și obiceiuri de iarnă practicate în comunitatea din care elevii fac parte;
• decorațiuni pentru bradul de Crăciun;
• scrisoare către Moș Crăciun.
Elevii pot face și ei propuneri de teme.
Indiferent de proiectul pe care îl vor alege elevii, în această oră, profesorul:
n clarifică sarcina de lucru;
n indică timpul de realizare, pașii pentru pregătirea proiectului, inclusiv data când vor avea loc prezentările și
sugestiile pentru prezentare;
n prezintă și clarifică, prin discuții cu elevii, criteriile de evaluare;
n formulează obiectivul proiectului, acela de a descoperi și de a împărtăși cu ceilalți spiritul Crăciunului, tradiții
și obiceiuri de Crăciun.
Revedeți, pentru actualizare, informațiile despre proiect de la pp. 105 – 106, din prezentul ghid.
La final, după prezentarea proiectelor, elevilor li se va solicita să se autoevalueze prin completarea grilei din manual (p. 97). De asemenea, profesorul va evalua activitatea fiecărei grupe.
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C. Scenariul didactic

Lecția 1. Textul descriptiv literar (pp. 84 – 85)

B. Conținuturi
Textul literar
Strategii de comprehensiune: împărtășirea impresiilor de lectură
C. Scenariul didactic
EVOCARE – Activități de prelectură
Se recomandă generarea unor discuții despre ce le place elevilor la strada pe care locuiesc, pornind de la AMII-ul
animat (supervideo, p. 84) din varianta digitală.
Elevilor li se solicită rezolvarea exercițiului 1 din secvența Pentru început.
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A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale

Exercițiul 2 se rezolvă frontal. Elevii pot oferi răspunsuri care să asocieze primul copac cu tristețea, al doilea cu
îngâmfarea sau ghidușia și al treilea cu exuberanța sau veselia.
CONSTITUIREA SENSULUI
Se poate accesa AMII-ul animat din varianta digitală (p. 84), cu informații despre scriitoarea Ana Blandiana.
Lectura model a textului-suport sau ascultarea textului citit de actriță, din varianta digitală.
Se clarifică sensul cuvintelor explicate în subsol. Profesorul îi întreabă pe elevi dacă mai există în text cuvinte al
căror sens nu-l cunosc şi le oferă explicații.
REFLECŢIA
Impresii după prima lectură
Ex. 1: E levii răspund individual, explică ce le-a atras atenția și își motivează alegerea.
Ex. 2: Elevii sunt încurajați să noteze la ce s-au gândit ascultând poezia, dacă textul le-a amintit de ceva.
Se poate accesa AMII-ul animat (supervideo, p. 85) cu întrebările formulate de elevi pentru Ana Blandiana.

III.	
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TEMĂ
Elevilor li se va cere să citească informațiile despre autoarea textului (p. 84) și să rezolve ex. 3 (Impresii după
prima lectură, p. 85), găsind o întrebare inedită, pe care nu au adresat-o și copiii din supervideo.

Lecția 2. Textul descriptiv literar. Personificarea (pp. 86 – 87) – prima oră
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
B. Conținuturi
Textul descriptiv
Strategii de comprehensiune: inferențe simple, împărtășirea impresiilor de lectură
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Profesorul verifică tema: întrebări privitoare la text pe care elevii ar vrea să le adreseze scriitoarei. După trecerea în
revistă a întrebărilor, profesorul conduce discuția înspre ideea că scriitoarea a decis să prezinte strada într-o formă
neobișnuită.
CONSTITUIREA SENSULUI – Activități de lectură (lucru cu textul)
Explorare – Textul descriptiv literar
Ex. 1: L ectură în lanț (pentru explicarea demersului, vezi p. 65 din prezentul ghid). Elevii sunt îndemnați să citească
expresiv câte o strofă. Profesorul poate selecta un număr de elevi egal cu numărul de strofe.
Ex. 2: R
 ezolvare frontală. Elevii pot oferi răspunsuri care să facă referire la versuri, strofe, rimă.
După inventarierea răspunsurilor, profesorul le propune elevilor să identifice secvențele textului, rezolvând exercițiul 3. Elevii lucrează individual, apoi își confruntă răspunsurile, în perechi. Profesorul le solicită să își prezinte
concluziile și conduce dialogul înspre notarea corectă a celor trei părți: (1) introducereaa în temă, strofele 1 – 3; (2)
descrierea unor case diverse, strofele 4 – 10; (3) încheierea, strofele 11 – 12.
Ex. 4: D
 iscuția este condusă de către profesor înspre următoarele observații: cele două părți surprind idei generale
despre stradă; în ambele părți se face referire la stradă ca la o ființă cu sentimente; ambele părți fac referire
la diversitatea caselor și a sentimentelor, respectiv la dificultatea de a le surprinde etc.
Ex. 5: R
 ezolvare individuală de către elevi. Exercițiul presupune răspuns subiectiv, expresiv, dar în acord cu tema.
Ex. 6: R
 ezolvare individuală de către elevi, pe baza identificării elementelor descrise. Profesorul sintetizează apoi
caracteristicile fiecărei case descrise și conchide, împreună cu elevii, că textul descriptiv prezintă obiecte,
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REFLECŢIA
Aplicații
Exercițiile vor fi rezolvate parțial în clasă; unele dintre cerințe pot fi date ca temă pentru acasă, în funcție de ritmul
lecției și de nivelul elevilor.
Ex. 1: S
 e va aborda frontal, răspunsurile așteptate fiind: strada, acoperișurile, casele.
Ex. 2: P
 oate fi abordat de către elevi individual sau frontal, în funcție de ritmul lecției. Ideile principale vor fi formulate în jurul cuvintelor-cheie identificate, de exemplu: Strada mea e ca toate străzile de pe pământ (sau,
reformulată: Strada mea e asemenea oricărei străzi.); Acoperișurile sunt și ele, care de care (sau, reformulată: Acoperișurile sunt de toate felurile.); Este o stradă cu sentimente (sau, reformulată: Strada mea are
sentimente.)
Ex. 3: S
 e va aborda frontal, iar profesorul va conduce dialogul spre răspunsul așteptat: ideea a treia este surprinzătoare, deoarece în mod normal obiectele nu au sentimente. Sentimentele sunt specifice oamenilor.
Ex. 4: E levii pot observa opozițiile dintre cuvinte, în funcție de care se pot numi categoriile: frumoase – urâte (aspectul general); grase – subțiri (aspectul fizic); murdare – curățele (aspectul îngrijirii). Cuvântul împodobite
se poate asocia primei categorii.
Ex. 5: C
 uvintele care intră în câmpul lexical al substantivului acoperiș: streșini, hornuri, poduri.
Ex. 6: R
 ăspunsul așteptat este de tip subiectiv, implicând opinia personală. Indiciile din cerință și citatul vor orienta răspunsul spre observarea implicării imaginației, a expresivității etc., deci spre indicarea unei viziuni
artistice. Exercițiul poate fi dat ca temă pentru acasă.
Ex. 7: C
 ategoria nou identificată este a stărilor și atitudinilor.
TEMĂ
În cazul în care se rezolvă în clasă toate exercițiile de la Aplicații, se poate da temă din Caietul elevului, pp. 58 – 59,
ex. 1 – 4.

Lecția 2. Textul descriptiv literar. Personificarea (pp. 86 – 87) – a doua oră
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

ființe, un cadru de natură sau fenomene ale naturii, evidențiind părți componente ale acestora și trăsăturile
lor particulare. În textul descriptiv literar, limbajul este utilizat creativ, astfel încât obiectul prezentat să fie
descris cât mai sugestiv (rubrica Repere).

B. Conținuturi
Textul descriptiv
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului, interpretarea limbajului figurat
(personificarea)

EVOCARE
Elevii îți amintesc faptul că în poezia Anei Blandiana casele sunt surprinse în ipostaze neobișnuite. Prin dialog
condus de profesor, sunt actualizate câteva dintre acestea.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare – Personificarea
Ex. 1: A
 ctivitate pe grupe, împărțirea putându-se realiza pe criteriul proximității sau în funcție de opțiunile exprimate în rezolvarea ex. 6 de la secvența Explorare – Textul descriptiv literar. Pentru strofele care nu au
culori asociate în text, elevii sunt îndemnați să aleagă câte una, în funcție de ceea ce le sugerează celelalte
caracteristici ale caselor.
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III.	

C. Scenariul didactic

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

Ex. 2: P
 oate fi realizat tot în cadrul grupei. Profesorul trece pe la fiecare grupă și oferă sugestii, astfel încât sarcina să se realizeze conform așteptărilor. Răspunsurile ar trebui să se construiască în jurul următoarelor
caracteristici:
Strofa a patra: veselia; râsul.
Strofa a cincea: (gard) morocănos; perfid.
Strofa a șasea: misterioasă; visătoare.
Strofa a șaptea: simplă; povestitoare (spune povești).
Strofa a opta: încrezută/îngâmfată.
Strofa a noua: subțirele; certărețe.
Strofa a zecea: invidioasă; bârfitoare.
Raportorii fiecărei grupe vor prezenta în fața clasei produsul.
Raportarea conduce la ideea (rubrica Repere) că unor obiecte necuvântătoare li se atribuie trăsături și însușiri
omenești. Se va observa că trăsăturile și comportamentele umane sunt exprimate prin adjective. Profesorul indică
personificarea, figura de stil care constă în atribuirea de însușiri omenești unor obiecte, fenomene ale naturii sau
unor ființe necuvântătoare.
Se poate apela, pentru fixare, la AMII-ul static din varianta digitală (p. 87).
REFLECȚIA
Aplicațiile vor fi rezolvate parțial în clasă, unele dintre cerințe pot fi date ca temă pentru acasă, depinde de ritmul
lecției și de nivelul elevilor.
Ex. 1: În perechi, elevii vor completa un tabel similar celui din manual, inventariind toate personificările din partea
a doua a poeziei.
O acțiune omenească/un comportament uman
Râde toată ziua în hohote
Îi urăște pe copii
Spune toată ziua povești
Nu vorbește nici chiar cu blocul de beton
Se ceartă

O însușire/o trăsătură omenească
antipatic, morocănos, perfid
încrezută
invidioasă
rea de gură
bârfitoare

Exercițiile 2 – 3 se pot rezolva frontal sau individual.
Ex. 2: pereți
portocalii
ferestre
flori
		
perdele cu horbote
glasuri de copii
se aud
Elevilor li se poate sugera să rezolve și AMII-ul interactiv (p. 87).
Ex. 3: C
 uloarea portocalie, florile și glasurile de copii se pot asocia cu veselia, iar dantelele perdelelor cu melancolia.
Exercițiile 4 – 8 se pot rezolva individual, în clasă, dar se pot da și ca temă pentru acasă.
Ex. 4: Presupune o analiză similară cu cea de la ex. 2.
Ex. 5: R
 ăspunsurile trebuie să evidențieze diversitatea sentimentelor umane și dificultatea de a le surprinde în
câteva cuvinte, faptul că autoarea crede că această diversitate ar putea fi ilustrată mult mai bine printr-o
poveste, care e mai amplă și are o altă capacitate de cuprindere.
Ex. 6: R
 ăspunsul este subiectiv și poate conține ca argument rezolvarea de la exercițiul anterior. Indiferent de
ceea ce răspund elevii, profesorul va da un feedback constructiv, de exemplu: Ai o apărere interesantă. Te-ai
gândit și la faptul că: ...?
Ex. 7: S
 olicită creativitatea. Profesorul poate ajuta elevii, construind împreună cu aceștia scenarii pe baza cărora
ei să-și compună, acasă, poeziile.
Ex. 8: Presupune răspuns subiectiv. Feedbackul oferit de profesor trebuie să fie similar cu abordarea de la ex. 6.
TEMĂ
Se pot da ca temă exerciții de la rubrica Aplicații și exercițiul de la rubrica Portofoliu.
Dacă lecția a fost împărțită în două ore, iar în a doua s-au rezolvat în clasă exercițiile 4 – 8 de la Aplicații, se dă ca
temă exercițiul de la rubrica Portofoliu.
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Lecția 3. Semnificațiile textului (p. 88)
A. Competențe specifice
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
B. Conținuturi
Semnificațiile textului
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului

Teoria inteligențelor multiple îi aparține lui Howard Gardner. Inteligența, în accepțiunea lui, este capacitatea
cognitivă a individului, descrisă printr-un set de abilități, talente și deprinderi mentale pe care le deține orice persoană dezvoltată normal. Inteligențele sunt grupate în opt categorii.
1. Inteligența lingvistică este capacitatea de a rezolva probleme cu ajutorul codului lingvistic. Presupune sensibilitate pentru înțelegerea şi ordinea cuvintelor, pentru sonoritate și ritmurile limbii.
Verbe care circumscriu inteligența lingvistică sunt: a citi, a scrie, a vorbi, a cere, a explica, a informa, a transmite,
a raporta, a articula, a adresa, a conferi, a cere, a povesti, a prezenta, a anunța, a dezbate, a discuta, a conversa,
a recita, a cita, a descrie, a clarifica etc.
2. Inteligența logico-matematică este capacitatea de a gândi în raport de cauză şi efect, de a înțelege relațiile
dintre acțiuni, obiecte şi idei. Presupune abilitatea de a calcula, de a efectua operații matematice şi logice, abilități
de gândire deductivă şi inductivă, precum şi capacități critice şi creative de rezolvare a problemelor.
Verbe care circumscriu inteligența logico-matematică sunt: a rezolva, a întreba, a formula ipoteze, a teoretiza,
a examina, a investiga, a experimenta, a analiza, a deduce, a dovedi, a verifica, a descifra, a determina, a prezice,
a estima, a măsura, a calcula, a cuantifica, a simplifica etc.
3. Inteligența spațial-vizuală este capacitatea de a forma modele mental-spațiale, de a rezolva probleme prin
intermediul reprezentărilor spațiale şi al imaginii, a avea simțul orientării în spațiu, capacitate de a citi hărți, diagrame, grafice.
Verbe care circumscriu inteligența spatial-vizuală sunt: a observa, a simboliza, a trasa, a schița, a proiecta,
a ilustra, a vopsi, a colora, a contura, a aranja, a rearanja, a inventa, a crea, a concepe, a inova, a imagina, a vizualiza,
a desena, a prezenta vizual (de exemplu, în PowerPoint) etc.
4. Inteligența muzicală este capacitatea de a gândi în sunete, ritmuri, melodii şi rime, a fi sensibil la tonuri, la
intensitatea, înălțimea şi timbrul sunetului; abilitatea de a recunoaşte, de a crea şi de a reproduce muzica şi ritmurile
folosind un instrument sau vocea, capacitatea de a recunoaşte diverse forme de expresie muzicală.
Verbe care circumscriu inteligența muzicală sunt: a asculta, a auzi, a deduce, a nota, a recepta un model, a cânta,
a bate, a repeta, a replica, a reproduce, a copia, a imita, a mima, a compune, a armoniza, a orchestra, a rezona etc.
5. Inteligența corporal-chinestezică este capacitatea de a gândi în mişcări şi de a folosi corpul în moduri abile şi
complexe, de a genera produse cu ajutorul mişcărilor corpului, prin îndemânarea în manipularea obiectelor. Implică
simțul coordonării în mişcări.
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III.	

CONSTITUIREA SENSULUI
Activități de postlectură – Discuții privind semnificația textului literar
Se rezolvă frontal exercițiile 2 – 5, elevii fiind încurajați să răspundă și să-și motiveze răspunsul, acolo unde este
cazul. În privința temei (ex. 2), elevii vor fi orientați, prin dialog, să observe că sentimentele reprezintă aspectul
cel mai important al textului. Indiferent de răspunsuri, profesorul va da un feedback constructiv, de exemplu: Ai o
abordare interesantă. Te-ai gândit și la următorul aspect: ... ?; Îmi place cum ai gândit și mi-ar plăcea să revii asupra
aspectului ... , pentru ... .
Ex. 6: E levilor li se solicită să aleagă sarcina care li se potrivește. Profesorul poate determina, astfel, tipologiile
de inteligențe din cadrul clasei.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se reiau cu elevii ideile principale ale textului, pornind de la cele trei părți identificate anterior, și sunt întrebați
care este, în opinia lor, cea mai importantă imagine sau idee a poeziei (ex. 1). Răspunsurile vor fi subiective și se va
aprecia și încuraja fiecare opinie.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

Verbe care circumscriu inteligența corporal-chinestezică sunt: a construi, a ridica, a asambla, a face, a fabrica,
a structura, a imita, a juca un rol, a efectua, a merge, a alerga, a sări, a dansa, a colecta, a aduna, a compila, a modela,
a formata, a duplica, a diseca, a exersa, a muta, a transporta etc.
6. Inteligența naturalistă este capacitatea de a recunoaşte şi de a clasifica indivizi, specii şi relații ecologice,
abilitatea de a interacționa eficient cu ființe vii şi de a discerne scheme legate de viață/forțele naturii.
Verbe care circumscriu inteligența naturalistă sunt: a sorta, a organiza, a clasifica, a compara, a contrasta,
a diferenția, a separa, a detalia, a alinia, a ordona, a aranja, a inventaria, a cataloga, a grupa, a îndosaria, a indexa,
a consemna, a segmenta etc.
7. Inteligența interpersonală este capacitatea de a rezolva probleme prin interacțiunea cu ceilalți, abilitatea de
a răspunde adecvat la manifestările şi dorințele celorlalți, a avea empatie, a recunoaşte diferențele dintre oameni şi
a aprecia modul lor de gândire, fiind sensibil la motivele, intențiile şi stările lor.
Verbe care circumscriu inteligența interpersonală sunt: a împărtăşi, a coordona, a ghida, a direcționa, a ajuta,
a media, a gestiona, a conduce, a colabora, a coopera, a intervieva, a influența, a convinge, a realiza un joc de rol,
a improviza, a arbitra, a concilia etc.
8. Inteligența intrapersonală este capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse prin cunoaşterea și
înțelegerea de sine. Implică conştientizarea propriilor cunoştințe, abilități, dorințe și emoții.
Verbe care circumscriu inteligența intrapersonală sunt: a reflecta, a contempla, a exprima, a implica, a implementa, a sprijini, a promova, a consilia, a încuraja, a justifica, a raționaliza, a caracteriza, a apăra, a valida, a reabilita,
a evalua, a judeca, a provoca, a studia, a realiza un sondaj etc.
Teoria inteligențelor multiple permite dezvoltarea învățării activ-participative şi creativ-imaginative, oferind elevului posibilitatea de a munci motivat. De asemenea, o astfel de abordare permite structurări originale şi personale.
În cadrul unei clase, este bine ca profesorul să aibă o reprezentare cât mai corectă a repartiției inteligențelor și,
de asemenea, este bine ca elevii să își cunoască inteligența dominantă. Periodic, profesorul poate da chestionare
pentru identificarea inteligențelor.
Teoria inteligențelor multiple este foarte utilă în repartiția sarcinilor în cadrul unor grupe, fie că este vorba despre
proiecte, fie că este vorba despre activități din timpul orelor.
Astfel, în cadrul realizării unui proiect de grup, este recomandabil ca elevii din cadrul fiecărei grupe să reprezinte
inteligențe diferite, pentru ca perspectivele din care este abordată problema să fie complementare. În cazul unei
activități pe grupe în timpul orei, elevii se pot asocia pe tipuri de inteligențe, fiecare grupă realizând sarcina specifică
inteligenței respective, iar perspectiva multiplă se obține la final, prin turul galeriei.
Răspunsurile elevilor vor fi apreciate fără a fi calificate corecte sau greșite, apelându-se la formule de încurajare.
REFLECȚIA
După prezentarea rezultatelor muncii elevilor, profesorul lansează întrebarea de la ex. 1, rubrica Portofoliu. Elevii
sunt încurajați să-și exprime opiniile liber, să își răspundă unii altora, apoi li se solicită să noteze în caiete concluzia
pe care au tras-o.

III.	

Provocări
Ex. 1: R
 ezolvare frontală, prin dialog coordonat de profesor. Dacă timpul permite, se poate face o schemă a trăsăturilor inteligențelor.
Ex. 2: Rezolvare individuală, de către fiecare elev.
TEMĂ
Ex. 2 de la rubrica Portofoliu sau vizionarea AMII-ului static din varianta digitală (p. 88).
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Lecția 4. Noi pagini – alte idei (pp. 89 – 90)
A. Competențe specifice
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare.
B. Conținuturi
Strategii de comprehensiune: inferențe simple, împărtășirea impresiilor de lectură
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului, interpretarea limbajului figurat (personificarea)
C. Scenariul didactic

CONSTITUIREA SENSULUI
Textul poate fi citit cu voce tare de către profesor sau poate fi ascultată înregistrarea din varianta digitală (AMII
static, p. 89).
Activități de lectură (lucru cu textul)
Elevilor li se cere să recitească textul și să transcrie în caiete pasajele în care este descrisă pisica.
Se rezolvă exercițiile 1 – 6. Indiferent de răspunsuri, profesorul va da un feedback pozitiv, constructiv, de exemplu:
Ai o abordare interesantă, originală.; Te-ai gândit și la aspectul … ?; Îmi place cum ai gândit și mi-ar bucura să revii
asupra aspectului ... , pentru ... .
Ex. 1: Răspunsul trebuie să fie pozitiv, susținut de exemple ca: fii bine-venită, mâță. Uite sofaua: ți-o dăruiesc etc.
Ex. 2: Întrebarea presupune răspuns subiectiv.
Ex. 3: C
 ăutătură galbenă; ochi lunatici; gură ca o garoafă palidă și roză; blană de lutră; siluetă de catifea; gleznă
fină; pas sigur, mut și lin; culoare negru-n negru; constituție ca o ceață din întunecime; labe moi.
Ex. 4: o liniște aristocratică – distinsă, aleasă; o stăpânire de sine liniștită – calmă, echilibrată; un stil suav – delicată, gingașă; idol inefabil al repaosului și al lenei surâzătoare – blajină, leneșă.
Ex. 5: R
 ăspunsurile elevilor pot fi subiective. Pentru susținerea personificării pisicii, pot fi luate în considerare
fragmentele: „liniște aristocratică“, „stăpânire de sine mai liniștită“, „luminile de aur ale ochilor ei lunatici s-au
ridicat spre noi, cu știința că întâlnesc …“ și „ai să te gătești“.
Ex. 6: Răspunsul trebuie să fie pozitiv, susținut de variantele a. și c.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

EVOCARE – Activitate de prelectură
Elevii pot fi întrebați dacă li s-a întâmplat vreodată să întâlnească vreun animal pe care să-l fi dus acasă sau să
fi dorit să-l ducă acasă, dar să nu fi putut din diverse motive. De asemenea, li se poate solicita să descrie în câteva
cuvinte animalul respectiv sau, dacă au, animalul lor de companie.

REFLECȚIE – Activități de postlectură
Se rezolvă exercițiile 7 – 8, ce implică răspunsuri subiective. Elevii vor fi încurajați să fie autonomi și creativi, să
manifeste originalitate.

III.	

TEMĂ
Exercițiile 1 – 5 de la pp. 62 – 63 din Caietul elevului.
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Lecția 5. Textul descriptiv nonliterar (pp. 91 – 93)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
B. Conținuturi
Textul descriptiv nonliterar

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

C. Scenariul didactic
EVOCARE – Activități de prelectură
Pentru început
Ex. 1: G
 rupele se pot constitui pe criteriul proximității. Fotografiile distribuite grupelor trebuie să fie cât mai sugestive și cu elemente care să le diferențieze în mod evident. Instrucțiunile de redactare a anunțurilor pot fi
și ele distribuite grupelor, pe fișe de lucru ce însoțesc imaginile: surprindere detaliată a trăsăturilor și a elementelor distinctive, care să permită recunoașterea cât mai ușoară a pisicilor. După redactarea anunțurilor,
fotografiile se afișează, iar reprezentanții grupelor citesc anunțurile. Celelalte grupe trebuie să recunoască
fotografiile corespunzătoare fiecărui anunț.
Ex. 2: R
 ezolvare frontală; profesorul conduce dialogul înspre ideea că în textele nonliterare accentul cade pe exactitatea detaliilor, nu pe asocieri surprinzătoare, obiectele, fenomenele sau ființele necuvântătoare necăpătând trăsături omenești.
CONSTITUIREA SENSULUI
Profesorul propune lectura textului-suport și prezintă metoda SINELG.
SINELG este o metodă adecvată pentru monitorizarea înțelegerii și presupune o tehnică a lecturii interogativanalitice a unui text, în etapa de constituire a sensului. Metoda permite, de asemenea, și elevilor să-și urmărească
activ înțelegerea a ceea ce citesc.
În etapa de evocare, profesorul trebuie să pregătească actualizarea cunoștințelor pe care le au elevii despre
subiectul respectiv.
Metoda SINELG constă în utilizarea, pe parcursul lecturii unui text, a unor semne puse pe margine, în funcție de
cunoștințele pe care elevii le au și de înțelegerea informațiilor pe care le citesc. Nu trebuie să însemneze fiecare rând
sau idee, ci să folosească semnele la nevoie. Se poate întâmpla ca unui paragraf să îi fie asociate mai multe semne.
() – pentru o informație deja cunoscută; (-) – pentru o informație care contrazice ceea ce elevul credea că știe
sau care e ușor diferită de ceea ce știa; (+) – pentru o informație nouă; (?) – pentru o informație care elevului i se
pare neclară sau despre care ar vrea să știe mai multe.
Metoda este utilă pentru deprinderea lecturii eficiente, care presupune atât monitorizarea propriei înțelegeri, cât
și marcarea informațiilor noi. Astfel, se evită o lectură lipsită de implicare, pasivă, și se generează, de asemenea,
procese mentale care presupun corelarea informațiilor noi cu cele cunoscute, includerea informației noi în scheme
de cunoaștere deja existente.
SINELG este o metodă specifică etapei de constituire/realizare a sensului; ea nu trebuie suprapusă cu etapa de
evocare și este urmată în mod obligatoriu de o etapă de reflecție, care să asigure învățarea durabilă. În etapa de
reflecție, elevii elaborează un tabel al semnelor făcute în timpul lecturii, care să conducă înțelegerea și învățarea,
apoi discută despre informațiile din text, comparându-și înțelegerea și inventariind informațiile, reformulându-le,
explicându-și unii altora ideile etc.
Atenție! SINELG este o metodă potrivită pentru lectura textelor nonliterare, nefiind adecvată aplicării pe textul
literar.
După finalizarea lecturii, elevii vor fi antrenați într-un dialog frontal despre utilizarea semnelor în timpul acesteia
(rubrica Impresii după prima lectură).
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Activități de lectură (lucru cu textul)
Explorare
Ex. 1: Rezolvare frontală, pe baza semnelor puse în timpul lecturii.
Ex. 2: Tema: pisica persană. Printre elementele care pot fi numite de elevi sunt titlul, care conține numele rasei,
secvențele îngroșate din text, care reiau referința, respectiv sursa de unde este preluat textul, care conține
și ea denumirea.
Ex. 3: d.
Ex. 4: c.
Ex. 5: R
 ăspunsul va face referire la îngroșarea cuvintelor de la început de paragrafe, marcându-se astfel aspectele
ce vor fi prezentate în secvențele respective.
Profesorul va conduce demersul așa încât elevul să observe că este vorba despre un text descriptiv nonliterar și
să remarce diferențele față de textul descriptiv literar (Repere).
Exercițiile de la Aplicații se rezolvă prin activitate în grupe, finalizată cu interevaluare.

Interpretare
Se rezolvă frontal exercițiile 1 – 9.
Ex. 1: Întrebarea presupune răspuns subiectiv.
Ex. 2: Răspunsul poate viza titlul, formulat ca să atragă atenția.
Ex. 3: Titlul înduioșează și provoacă emoție.
Ex. 4: a.
Ex. 5: Răspunsul trebuie să vizeze ambele variante.
Ex. 6: Tonul îmbină elemente de obiectivitate cu elemente de subiectivitate, deoarece, deși scopul este preponderent informativ, subiectul este îngrijirea unui animal de companie, fapt care implică afectivitate.
Ex. 7: R
 ăspunsul poate conține o doză de subiectivitate, dar el trebuie orientat înspre afirmarea încrederii. Motivarea este susținută de exactitatea informațiilor oferite, care conferă credibilitate și autoritate.
Ex. 8: Întrebarea presupune răspuns subiectiv.
Ex. 9:
Textul descriptiv literar
Textul descriptin nonliterar
Se referă la ceva din realitate.
Poate apărea într-un volum de poezii.
Prezintă impresii, percepții subiective.
Prezintă informații care pot fi verificate.
Limbajul este precis.
Tonul este neutru.

x
x
x
x
x
x

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

Activități de postlectură – Discuții privind semnificația textului

TEMĂ
(facultativ) Caietul elevului, p. 64, ex. 1 – 3; p. 65, ex. 8.
Barem minitest – finalul secțiunii de Lectură (p. 93)
I. 1. c; 2. c; 3. b; 4. a, c, d (15 p. + 15 p. + 15 p. + 15 p.)
60 de puncte
II. Redactarea unei descrieri nonliterare a melcului
30 de puncte
– prezentare clară și obiectivă a alcătuirii și comportamentului melcului: prezentare clară și obiectivă a elementelor componente și a comportamentului: 20 de puncte; prezentare parțial clară și obiectivă a elementelor componente și a comportamentului: 10 puncte; descriere neclară a alcătuirii și comportamentului melcului: 0 puncte;
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REFLECȚIE
Provocări
Ex. 1: Poate fi abordat frontal. Suplimentar, se poate viziona AMII-ul interactiv din varianta digitală.
Ex. 2: Se abordează individual. Ambele exerciții presupun răspunsuri subiective.
La finalul orei, se va completa fișa de autoevaluare.

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 5 p.; 3 – 4 greșeli de ortografie sau de punctuație: 2,5 p.;
peste patru greșeli de ortografie sau de punctuație: 0 p.;
– așezare corectă a textului în pagină, cu respectarea paragrafelor pentru fiecare idee nouă, scris lizibil: 5 p.;
așezare parțial corectă a textului în pagină, fără respectarea paragrafelor pentru fiecare idee nouă, scris relativ
lizibil: 2,5p.; așezare dezordonată a textului în pagină, scris ilizibil: 0 p.

Lecția 6. Tradiții: sărbătorile de iarnă (pp. 94 – 96)
A. Competențe specifice
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi
B. Conținuturi
Identitate personală – identitate națională – diversitate culturală și lingvistică

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Pentru început
Ex. 1: E levii citesc fragmentul din Iarna pe uliță de George Coșbuc (se poate apela și la lectura din AMII-ul static,
p. 94) și transcriu strofa preferată
Se rezolvă, frontal, exercițiile 2 – 4.
Ex. 2: E levii vor observa că pictura surprinde un peisaj de iarnă, că pictorul imaginează o comunitate rurală, un sat,
sub forma unui întreg univers, făcând asociere cu forma sferică, asemănătoare globului pământesc. Pot
indica o atmosferă sărbătorească, veselă etc.
Ex. 3: P
 rofesorul va sublinia diversitatea emoțiilor și stărilor pe care elevii le asociază formelor, culorilor, personajelor din pictura lui Gheorghe Ciobanu și va insista asupra motivării de către elevi a acestor asocieri.
Ex. 4: S
 e va conduce dialogul spre tema comună poeziei și picturii (iarna), respectiv spre identificarea evenimentului central al anotimpului, sărbătorile de iarnă.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: E levii vor identifica sorcova ca intrus; se va menționa faptul că aceasta este legată de sărbătoarea Anului
Nou.
Ex. 2: V
 a fi rezolvat în perechi sau în grupuri de 3 – 4 elevi, presupunând împărtășirea experiențelor personale.
Se poate propune alcătuirea de către fiecare grup a unui inventar de locuri, de colinde și de daruri primite.
Ex. 3: P
 rofesorul prezintă semnificația și istoria cuvântului colindă (ex. 3), iar elevii identifică intrusul, indicând
cuvântul colină.
Ex. 4: S
 e poate rezolva frontal, corelat cu rezultatele de la ex. 2. Se pot compara listele realizate de elevi, pentru
a se identifica cele mai cunoscute colinde, iar apoi elevii își pot manifesta opțiunile și preferințele.
Profesorul poate conduce dialogul înspre evidențierea colindului O, ce veste minunată… Se poate face și un top al
preferințelor clasei.
În acest moment al lecției, profesorul le poate solicita elevilor să numească alte obiceiuri legate de sărbătorile
de iarnă, din alte părți ale țării sau chiar din alte țări. Se poate audia AMII-ul static din variana digitală. Dialogul va fi
astfel condus de profesor ca elevii să definească ei înșiși tradițiile și obiceiurile și să înțeleagă că acestea diferă în
funcție de regiune și de popor, dar că există și elemente comune.
REFLECȚIE
Revenind la observațiile anterioare, care au evidențiat colindul O, ce veste minunată…, se rezolvă exercițiile de la
Aplicații (p. 95), sub formă de dialog frontal.
Ex. 1: Nașterea lui Iisus Hristos.
Ex. 2: D
 acă profesorul are posibilitatea, le poate aduce câteva versiuni ale colindului, pe care le vor audia, observând apoi asemănările și diferențele. Ex. 2 poate fi dat și ca temă pentru acasă.
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Ex. 3: P
 rofesorul va conduce dialogul spre observarea elementelor care sugerează perenitatea, statornicia, vitalitatea.
Ex. 4: F lorile dalbe este un colind pe care copiii ar dori să i-l cânte moșului, versurile devenind, astfel, un joc: într-un
colind, copiii ar vrea să-l rețină pe moș cântându-i chiar acel colind.
Ex. 5: R
 ezolvare în perechi sau frontal, prin implicarea întregii clase. Elevii descoperă răspunsurile fie pe baza
cunoștințelor, fie intuitiv:
Limba bulgară – Vesela Koleda!
Limba engleză – Merry Christmas!
Limba franceză – Joyeux Noël!
Limba germană – Frohe Weihnachten!
Limba spaniolă – Feliz Navidad!
Limba maghiară – Boldog Karácsonyt!
Profesorul va trece în revistă, împreună cu elevii, pornind de la informațiile acumulate în timpul orei și având în
vedere Reperele din manual (p. 96), specificul obiceiurilor de iarnă la români, apoi va oferi informațiile despre istoria
obiceiului împodobirii bradului. Se poate viziona și AMII-ul video din varianta digitală.
Ex. 6 poate fi dat ca temă facultativă.

Lecția 7. Ascultarea activă (p. 98)
A. Competențe specifice
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcție de situația de comunicare
1.4. R
 ealizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i)
B. Conținuturi
Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător
Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă a interlocutorului fără a-l întrerupe, reținerea corectă a informațiilor, întrebări de clarificare, reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace nonverbale sau paraverbale a atenției
acordate interlocutorului
Atitudini comunicative: atenție, empatie

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

TEMĂ
Exercițiile 2 și 6 de la Aplicații (p. 95) și exercițiile de la Provocări (p. 96).

EVOCARE
Discuție pregătitoare frontală privind ascultarea, pe marginea primelor trei exerciții din rubrica Pentru început.
Profesorul va încuraja cât mai mulți elevi să răspundă. În funcție de nivelul clasei, se poate imagina și un scurt joc
de rol: un elev este ales ca să prezinte timp de un minut un subiect. Elevul respectiv este invitat de profesor afară
din clasă, unde este instruit să revină după câteva momente în care își pregătește prezentarea. Subiectul poate fi
liber, ales de elev. Profesorul revine în clasă și îi instruiește pe elevi cum să se comporte când elevul își va începe
prezentarea: să nu-l privească, să se întoarcă la elevii din spate, să discute cu colegii de bancă etc., astfel încât cel
care prezintă să nu beneficieze de ascultare din partea grupului. În cazul în care se face acest joc de rol, discuția pe
marginea exercițiilor de la rubrica Pentru început se va purta după încheierea jocului și va avea ca bază și impresiile
elevului cu rolul de prezentator.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: S
 e rezolvă frontal. Profesorul poate apela la AMII-ul static din varianta digitală, sau poate citi el însuși ghicitorile. După lectura fiecărei ghicitori se acordă timp pentru formularea unor eventuale întrebări și pentru
identificarea răspunsurilor corecte: curcubeul, cocoșul, liliacul, melcul, miezul de nucă.
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C. Scenariul didactic

Ex. 2: P
 rofesorul solicită câțiva elevi voluntari (2 – 4, în funcție de nivelul clasei, de ritmul lor de lucru) care primesc
imagini cu patru obiecte. E bine ca imaginile să fie color, pentru a li se oferi elevilor care vor descrie obiectele
mai multe șanse de formulare a detaliilor. Acestora li se acordă maximum un minut pentru a se gândi cum
vor descrie obiectele. Între timp, ceilalți elevi sunt instruiți să-și deseneze în caiete tabelul în care vor nota
informațiile ascultate. Tabelul va conține atâtea rânduri câte obiecte urmează să fie descrise. Ca alternativă,
profesorul poate pregăti anterior fișe cu tabele pe care le împarte elevilor, urmând ca aceștia să și le atașeze
în caiete. După scurgerea minutului pentru pregătire, elevii voluntari descriu obiectele din imagini, colegii din
clasă completând fișele individual.
Ex. 3: E levii sunt rugați să compare propria fișă cu a colegului/colegei de bancă și să completeze, pe baza dialogului și a observării fișelor de la colegi, eventualele rubrici lăsate necompletate.
Prin dialog frontal cu clasa, profesorul va conduce apoi analiza activităților așa încât elevii să definească ascul
tarea activă și să-i observe caracteristicile (rubrica Repere).

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

REFLECȚIE
Aplicații
Exercițiu utilizat pentru fixarea informațiilor și exersarea competențelor. Elevii sunt grupați în echipe de câte trei
și își schimbă rolurile succesiv, fiecare devenind pe rând vorbitor, ascultător și observator. Este important ca fiecare
să reușească să aibă și statutul de observator, să completeze fișa de evaluare. Activitatea se desfășoară simultan,
iar profesorul participă (observând din afară) la secvențe din cadrul activității fiecărei grupe.
TEMĂ
Se pot da exercițiile de la Reflecții, care necesită timp de introspecție. Elevilor li se poate preciza să formuleze
răspunsurile în enunțuri scurte.

Lecția 8. Substantivul (pp. 100 – 101)
A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
4.5. U
 tilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
B. Conținuturi
Substantivul comun şi substantivul propriu. Genul şi numărul substantivelor

III.	

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Pentru început
Ex. 1 p oate fi folosit ca exercițiu de dezgheț. Profesorul anunță subiectul lecției, pornind de la numirea elementelor componente ale caselor desenate.
Ex. 2: Istoria cuvintelor. Această casă nobiliară este destul de cunoscută. – sensul de „familie“
Profesorul poate completa şi cu alte sensuri ale cuvântului:
• gospodărie;
• căsnicie.
Se pot da şi sensuri precum:
• spațiul în care se găseşte ascensorul (casa liftului);
• spațiul dintr-o clădire care adăposteşte o scară (casa scării);
• produsul specific unui local (specialitatea casei).
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CONSTITUIREA SENSULUI
Substantivul comun şi substantivul propriu – Explorare
Ex. 1: a. casă – lucru; ferestre – lucruri; flori – plante; perdele – lucruri; gard – lucru; copii – persoane;
b. vila – lucru; cuiburi – lucruri; rândunele – păsări;
c. pisica – animal; bătrâna – persoană;
d. răutatea – însuşire; blocuri – lucruri;
e. ninsoarea – fenomen al naturii; strada – lucru;
f. câinele – animal; plimbarea – acțiune.
Profesorul completează observațiile, arătând că aceste cuvinte denumesc clase de obiecte, fiind substantive
comune.
Ex. 2: J ocul seamănă cu unul care circulă printre copii şi este foarte dinamic. Profesorul trebuie să pregătească
fişele şi să se gândească la un premiu simbolic. După joc se conchide că substantivele proprii denumesc
individualități. Se prezintă scrierea acestor substantive.
Ex. 3: a. Numele oraşului Buşteni este obținut din pluralul substantivului comun buştean.
b. Numele scriitorului Ion Creangă este obținut dintr-un substantiv comun, creangă.
Genul şi numărul substantivelor – Explorare
Ex. 1: acoperiş – genul neutru;
balcon – genul neutru;
cocoş – genul masculin;
fereastră – genul feminin;
perete – genul masculin;
stradă – genul feminin.
Profesorul notează pe tablă cele trei genuri ale substantivelor.
Ex. 2: vila – numărul singular;
iederă – numărul singular;
obloane – numărul plural;
muşcatele – numărul plural;
strada – numărul singular;
sentimente – numărul plural.
Profesorul notează pe tablă care sunt numerele substantivelor.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

Se poate da şi un sens complet diferit de cel legat de locuință: dulap de fier în care se țin banii sau ghişeu unde
se fac plățile. Cuvântul cu acest sens vine din limba italiană, cassa, şi din limba germană, Kasse.
Există şi expresii care includ substantivul casă:
• a face casa – a număra banii încasați într-o zi;
• a face casă bună cu cineva – a trăi în bună înțelegere cu cineva;
• a avea casa casă şi masa masă – a duce o viață ordonată, fără dificultăți.

AMII static, p. 101
Elevii pot asculta poezia de Grete Tartler, pentru a explica jocul de cuvinte dintre plural şi iepural.

III.	

Ex. 3: Literele şi grupurile de litere scrise colorat indică pluralul substantivelor. Profesorul defineşte desinența.
REFLECŢIA
Exerciții
Ex. 1: a. rar, vesel;
b. alb, mică;
c. infim, subțire.
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Ex. 2: America – continent;
Anca – prenume;
Carpați – munți;
Dacia – marcă, stat;
Dunărea – fluviu;
Maramureş – zonă;
Marte – planetă;
Mureş – râu.
Ex. 3: Rocar, Cluj, Suceava, Braşov, Constanța, Elveția, Austria, Italia, Mărăşti, Bucureşti.
Ex. 4: alee – genul feminin;
bărbat – genul masculin;
copil – genul masculin;
geam – genul neutru;
gură – genul feminin;
sentimente – genul neutru.
Ex. 5: a. zid (neutru);
b. ciob (neutru);
c. fereastră (feminin)
Ex. 6: codri • lupi • mame • poduri • profesori • teatre • treburi • zâne
Ex. 7: biscuit • ghips • salariu • seringă • serviciu • tangou
Ex. 8: chibrituri • ciocolate • foarfeci • ghişee • hoteluri • monede • poieni • vaccinuri
AMII interactiv, p. 101 – suplimentar, elevii pot rezolva individual exercițiul.
Ex. 9: a. Am pus sare în mâncare. – substantiv;
b. Ana sare coarda. – verb;
c. Am cules multe roade. – substantive;
d. Câinele roade un os. – verb.
Deschideri
• cotidiene, gadgeturi, laptopuri, produse
Ştirile pot fi afişate sau pot fi reunite, alcătuind o pagină de ziar. Este recomandabil ca elevii să folosească un
computer pentru redactare.
TEMĂ
1 – 2 exerciții din Caietul elevului, pp. 66 – 67.

III.	

Lecția 9. Articolul (pp. 102 – 103)
A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
4.5. U
 tilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
B. Conținuturi
Articolul. Articolul hotărât. Articolul nehotărât
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C. Scenariul didactic
EVOCARE
Articolul – Explorare
Ex. 1: Poate fi folosit ca exercițiu de dezgheț. Fiecare elev primeşte un post-it pe care este scris un substantiv,
care poate fi nearticulat, articulat hotărât sau nehotărât. Toți elevii se ridică în acelaşi timp şi lipesc bilețelele unde
consideră că se potrivesc, conform rezolvării de mai jos.
• roşu: stâlp, stradă, semafor;
• galben: stâlpul, strada, semaforul;
• verde: un stâlp, o stradă, un semafor.
Profesorul defineşte articolul şi arată că nu este o parte de vorbire, ci o categorie gramaticală a substantivului,
conform Gramaticii limbii române (2005). (În gramatica tradițională, articolul era considerat o parte de vorbire.)

Articolul hotărât şi articolul nehotărât – Explorare
Ex. 1: Toate articolele sunt aşezate după substantiv când arată că obiectele sunt cunoscute vorbitorilor:
a. copilul, pisica;
b. stâlpul, semaforului;
c. tata;
d. soarele;
e. câinelui, pisicii;
f. acoperişurile, caselor.
Se defineşte articolul hotărât şi se prezintă formele acestuia. Se explică ce reprezintă sunetul -u-.
Ex. 2: Toate articolele sunt aşezate înainte de substantiv când arată că obiectele sunt mai puțin cunoscute vorbitorilor:
a. un copil, o pisică;
b. nişte băieți, nişte fete;
c. un cojocel, nişte pulovere;
d. unui cățel, unei pisici;
e. unor băieți, unor fete;
f. unor magazine.
Se defineşte articolul nehotărât şi se prezintă formele acestuia.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

Ex. 2: Când se arată că obiectul este cunoscut sau mai puțin cunoscut vorbitorilor, unui substantiv i se adaugă
unele sunete la sfârșit (-l, -a) sau nişte cuvinte în față (un, o). Profesorul arată că substantivele pot fi articulate sau
nearticulate.

REFLECŢIA
Exerciții
Ex. 1: Substantive articulate: bocancul, bulgărele, frigul, mănuşa;
Substantive nearticulate: alunecuş, căciulă, fular, ger, iarnă, sanie, viforniță, zăpadă.
Ex. 2: a. felinarul (articulat hotărât);
b. metrou (nearticulat);
c. raftul (articulat hotărât).
Ex. 3: acordurile, actrițele, băieții, casele, coşul, drumul, pereții, prietenii, telefoanele, uşa.
Ex. 4:
articolul hotărât • bradul – singular
articolul nehotărât • un brad – singular
• brazii – plural
• nişte brazi – plural
articolul hotărât • cartea – singular
• cărțile – plural

articolul nehotărât • o carte – singular
• nişte cărți – plural

articolul hotărât • ceasul – singular
• ceasurile – plural

articolul nehotărât • un ceas – singular
• nişte ceasuri – plural
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Ex. 3: Cuvântul exercițile este scris greşit, întrucât lipseşte desinența. Corect este exercițiile.

articolul hotărât • fotoliul – singular
• fotoliile – plural

articolul nehotărât • un fotoliu – singular
• nişte fotolii – plural

articolul hotărât • mărul – singular
• merele – plural

articolul nehotărât • un măr – singular
• nişte mere – plural

articolul hotărât • plopul – singular
• plopii – plural

articolul nehotărât • un plop – singular
• nişte plopi – plural

articolul hotărât • salcia – singular
• sălciile – plural

articolul nehotărât • o salcie – singular
• nişte sălcii – plural

articolul hotărât • şoferul – singular
• şoferii – plural

articolul nehotărât • un şofer – singular
• nişte şoferi – plural

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

Ex. 5: a.
b.
c.
d.

O ramură tânără a unui copac acoperea geamul camerei mele.
Farfuriile din serviciul bunicii au un desen cu nişte trandafiri roz.
Vecinul meu şi-a cumpărat o maşină albastră.
Spectatorii le-au oferit flori unor cântărețe şi unor actori.

Ex. 6: A
 m observat nişte băieți care luaseră nişte lopeți şi făceau o pârtie lată pe trotuar. I-am ajutat şi nişte vecini
m-au lăudat.
Ex. 7: fluviile – -le este articol hotărât, ultimul -i- este desinență, primul -i- face parte din radical;
macaragiii – ultimul -i- este articol hotărât, penultimul -i- este desinență, primul -i- face parte din radical;
tipografiile – -le este articol hotărât, ultimul -i- este desinență, primul -i- face parte din radical.
Deschideri
a. membri;
b. şoferi;
c. muncitorii.
TEMĂ
1 – 2 exerciții din Caietul elevului, pp. 68 – 69.

Lecția 10. Posibilități combinatorii ale substantivului. Prepoziția (pp. 104 – 105)

III.	

A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.5. U
 tilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
B. Conținuturi
Atributul. Prepoziția
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Exercițiu de dezgheț. Profesorul poate reveni la casele desenate la începutul lecției 8 (Substantivul), cerându-le
elevilor să noteze o calitate a casei desenate sau să indice a cui este casa, din ce este făcută etc. Se verifică ce au
scris elevii şi profesorul arată că aceştia au adăugat substantivului casă o parte de propoziție pe care o vor studia şi
care se numește atribut. Se scrie titlul pe tablă.
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Atributul – Explorare
Ex. 1: E levii vor citi întrebările de sub desene, profesorul explicând relația de subordonare a atributelor bătrânei,
nouă, de cărămidă față de substantivul casă. Profesorul defineşte atributul şi indică întrebările la care acesta răspunde.
Ex. 2: care casă?
ale cui rafale?
Casa din colț este lovită de rafalele crivățului.
Ex. 3: bătrânei – substantiv;
nouă – adjectiv;
de cărămidă – substantiv;
din colț – substantiv;
crivățului – substantiv.
Ex. 4: ce fel de raze? care raze?
care zăpadă?
Palidele raze de soare nu topesc zăpada de pe străzi.

REFLECŢIA
Exerciții
Ex. 1: fereastra înghețată de la dormitor – Fereastra înghețată de la dormitor are jaluzele.
fetița brunetă cu blugi – Fetița brunetă cu blugi este prietena mea.
plăcinta gustoasă din cuptor – Plăcinta gustoasă din cuptor miroase frumos.
şcoala mare din cartier – Şcoala mare din cartier are două etaje.
Ex. 2: Mariei; de zăpadă; rece; copacilor; de pe margine; din parcare; vecinilor;alb; de nea.
Ex. 3: a. „Minciuna are picioare scurte.“
b. „Buturuga mică răstoarnă carul mare.“
• scurte – atribut;
• mică – atribut;
• mare – atribut.
Ex. 4: • către – prepoziție simplă;
• de – prepoziție simplă;
• despre – prepoziție compusă;
• de pe – prepoziție compusă;
• de sub – prepoziție compusă;
• din – prepoziție simplă;
• în – prepoziție simplă;
• înspre – prepoziție compusă;
• pentru – prepoziție simplă;
• lângă – prepoziție simplă.

145

III.	

Prepoziția – Explorare
Ex. 1: C
 uvintele de şi din au rolul de a lega atributele de substantivele determinate. Profesorul defineşte
prepoziția, prezentând doar legătura atributului cu substantivul determinat şi renunțând la legătura pe
care prepoziția o face între complement şi cuvântul determinat, fiindcă elevii nu cunosc această parte de
propoziție şi nu o studiază în acest an şcolar. Trebuie să se sublinieze faptul că prepoziția se analizează
împreună cu substantivul, intrând în componența atributului.
Ex. 2: Atribute:
a. fără acoperiş;
b. de lângă blocul;
c. de pe strada.
Prepoziția fără are un termen, pe când prepozițiile de lângă, de pe au doi termeni. Profesorul prezintă tipurile de
prepoziții, oferind informațiile de la rubrica Repere.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

Profesorul arată că un substantiv poate fi determinat de unul sau mai multe atribute, care stau, de obicei, după
substantiv, dar care se pot afla şi înainte de substantiv.
Se prezintă apoi posibilitățile combinatorii ale substantivului: centru şi adjunct.

Se rezolvă individual AMII-ul interactiv de la p. 105.
Ex. 5: a. A; b. A; c. F; d. A.
Deschideri
a. Familia trăia de pe o zi pe alta.
Prepoziția după are sensul de plasat în spatele a ceva, corect fiind în propoziția dată să se folosească de pe.
b. — Stai puțin la telefon pentru a auzi răspunsul dat din studio!
Prepoziția în are sensul de a fi conținut, corect fiind în propoziția dată la.
c. — Robotica v-a preocupat din fragedă pruncie?
Prepoziția de arată apartenența, corect fiind să fie folosit în propoziția dată din.
TEMĂ
1 – 2 exerciții din Caietul elevului, pp. 70 - 71.

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

Lecția 11. Substantivul subiect. Acordul predicatului cu subiectul (pp. 106 – 107)
A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.5. U
 tilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
B. Conținuturi
Subiectul. Acordul predicatului cu subiectul
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Exercițiu de dezgheț. Fiecare elev primeşte un post-it pe care este notat un substantiv şi va trebui să scrie o
propoziție în care acesta să fie subiect. Citește apoi propoziția. Profesorul anunță subiectul lecției.
Subiectul – Explorare
Ex. 1: S
 ubstantive de identificat: copiii; zăpada; fetițele; băieții. Toate substantivele identificate sunt subiecte. Substantivele identificate sunt legate de predicate. Întrebarea la care răspund este cine?.
Ex. 2:
Cine începe?
Cine au tăbărât?
Dan începe o bătaie cu bulgări. Monica, Alina şi Costin au tăbărât pe el.
Ex. 3: Dan – subiect care are un termen
Monica, Alina şi Costin – subiect care are trei termeni
Profesorul arată că subiectul poate fi simplu sau multiplu.
Ex. 4: a. crivățul, ninsoarea şi frigul;
b. norii şi vântul.
Se atrage atenția că termenii subiectului multiplu pot urma unul după altul sau pot fi despărțiți de alte părți de
propoziție.
Acordul predicatului cu subiectul – Explorare
Ex. 1: • a plecat – persoana a III-a, numărul singular;
• au însoțit – persoana a III-a, numărul plural;
• au stabilit – persoana a III-a, numărul plural;
• au întârziat – persoana a III-a, numărul plural.
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REFLECŢIA
Exerciții
Ex. 1: Subiecte simple: Corina; costumul; antrenoarea.
Subiecte multiple: Maria şi Irina; bunicii, părinții, vecinii, colegii; evoluția şi dificultatea.
Ex. 2: a. subiect;
b. atribut,
c. atribut;
d. subiect.
Ex. 3: a. Ada şi Mihai au plecat la patinaj.
b. Prietena lor a rămas acasă.
c. Gerul şi zăpada fac ravagii în oraş.
d. Ninsoarea nu va înceta nici mâine.
Ex. 4: a. prietenii;
b. reporterul;
c. colegii.
Reflecții
Eseul de cinci minute este o metodă folosită, în special, în faza de reflecție. După predare, profesorul le cere
elevilor să scrie timp de cinci minute despre o noțiune abordată în lecție, pentru a clarifica ceea ce au înțeles şi au
reținut, pentru a-şi exprima o părere despre noțiunea respectivă. Astfel, profesorul primeşte un feedback şi îşi poate
proiecta viitoarea activitate. Elevul se deprinde cu redactarea în timp limitat şi îşi poate ordona ideile în legătură cu
o noțiune nouă.
Tema propusă este menită să conştientizeze elevii de importanța noțiunilor gramaticale învățate în această lecție.
Profesorul va strânge fişele elaborate de elevi şi le va citi acasă, trăgând o concluzie cu privire la felul în care acordul
va fi abordat la ora de recapitulare.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

Ex. 2: • vecinul – substantiv la numărul singular;
• prietenii – substantiv la numărul plural;
• bunicii şi părinții – fiecare substantiv este la numărul plural;
• vecinul şi prietenul – fiecare substantiv este la numărul singular.
Profesorul dă informațiile privitoare la acord de la rubrica Repere.
Ex. 3: a crescut – acordul se face doar cu substantivul subiect (numărul).

Portofoliu
Identificarea unor dezacorduri între predicat şi subiect este foarte utilă, conştientizându-i pe elevi asupra
necesității respectării regulilor gramaticale referitoare la acord. Se poate conveni cu elevii ca această lucrare să fie
completată de-a lungul întregului semestru.
Elevii vor completa fişa de autoevaluare, reflectând asupra celor învățate în această unitate la limba română.

III.	

TEMĂ
1 – 2 exerciții din Caietul elevului, pp. 72 – 73.
Barem minitest – finalul secțiunii de Limba română (p. 107)
I. Ecaterina Filipescu, Ion Ţăranu, Calea Rahovei (3 x 5p.)
II. Seria b.
III. trepte – plural; terasă – singular; acoperişurile – plural.
IV. articole hotărâte: locuința • anii • poetului • acoperişurile • clădirilor • frunzişul • odăii
articole nehotărâte: o marchiză • unei curți • o terasă
(10 x 1p.)
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15 puncte
5 puncte
5 puncte
10 puncte

V. atribute exprimate prin substantive: clădirilor, pomilor, de pe strada;
atribute exprimate prin adjective: joase, ascunse.
VI. prepoziții simple: cu, spre, la, de, în, sub; prepoziții compuse: de pe, de la.
VII. 1 – A; 2 – A; 3 – F

(5 x 5p.)
(5 x 1p.)
(3 x 5p.)

25 de puncte
5 puncte
15 puncte

Lecția 12. Descrierea unui obiect (pp. 108 – 109) – prima oră
A. Competențe specifice
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
B. Conținuturi
Descrierea unui obiect real/imaginar

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se abordează frontal cele două exerciții de la rubrica Pentru început, răspunsurile copiilor fiind valorificate în etapa
următoare a lecției.
CONSTITUIREA SENSULUI
Ex. 1: Rezolvare individuală. Profesorul conduce activitatea astfel încât elevii să adauge trăsături pentru fiecare
dintre elementele componente, după modelul de la ex. 2.
Exercițiile 3 – 5 presupun răspunsuri subiective și se rezolvă individual.
Profesorul va explica informațiile de la rubrica Repere, accentuând felul în care ceea ce elevii au descoperit în
activitatea anterioară îi ajută să redacteze un text propriu. Profesorul va oferi sugestii despre cum poate fi prezentat
textul.
REFLECȚIE
Profesorul le va solicita elevilor răspunsuri, în scris, la următoarele întrebări: „Ce ați aflat despre cum trebuie
construit un text descriptiv?“, „Ce nu ați aflat și ați vrea să știți dacă ați primi acum sarcina de a redacta un text
descriptiv?“.

III.	

Lecția 12. Descrierea unui obiect (pp. 108 – 109) – a doua oră
A. Competențe specifice
3.1. R
 edactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. R
 edactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini,
desene, scheme
4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
B. Conținuturi
Construirea textului descriptiv
Etapele redactării (pregătire, scrierea ciornei, revizuirea, editarea, publicarea)
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C. Scenariu didactic
EVOCARE
Aplicații
Ex. 1: Pentru fiecare căsuță de la ex. 2, rubrica Pentru început, p. 108, câte un elev va prezenta organizatorul grafic
realizat în ora anterioară.

Numele elevului

Poate realiza planul
textului.
F.B./B./S.

Poate oferi feedback
unui coleg.
F.B./B./S.

Poate redacta un text
coerent și captivant.
F.B./B./S.

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

REFLECȚIE
În perechi, elevii vor evalua descrierea colegului, pe baza grilei propuse la ex. 2, p. 109, rubrica Aplicații.
Textele vor fi apoi predate profesorului, care va oferi propriul feedback, preferabil în următoarea oră. Profesorul le
poate trimite elevilor feedbackul prin e-mail.
TEMĂ
Rezolvarea activității propuse la Portofoliu.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

CONSTITUIREA SENSULUI
Fiecare elev decide, în funcție de căsuța aleasă, în ce scop alege să descrie, având în vedere sugestiile (a., b.) de
la ex. 1.
Fiecare elev scrie apoi planul textului, având în vedere sugestiile de la ex. 1, și se gândește la un titlu potrivit pentru
compunerea sa.
În perechi, elevii își schimbă planurile și își oferă feedback și sugestii de îmbunătățire a planului, astfel încât textul
să fie cât mai captivant.
Fiecare elev își redactează compunerea, pe baza planului îmbunătățit.
Fiecare elev își revizuiește descrierea și elaborează varianta finală.
Pe măsură ce elevii scriu, profesorul va observa comportamentul și atitudinile lor, va oferi sprijin acolo unde simte
că este nevoie, încurajând elevii să ducă sarcina la bun sfârșit. Profesorul își va putea nota observațiile într-un tabel
cu toți elevii clasei (vezi Anexa 19), având în vedere următoarele criterii:

Evaluarea portofoliului
A se revedea precizările din prezentul ghid, capitolul Repere metodologice, pp.31 – 32.

A. Competențe specifice
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în funcție de situația de comunicare
1.4. R
 ealizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i)
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.3. F ormularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
3.1. R
 edactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. R
 edactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini,
desene, scheme
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III.	

Recapitulare (pp. 110 – 111)

4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
4.5. U
 tilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi
B. Conținuturi
Toate conținuturile abordate în Unitatea III

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

C. Scenariul didactic
A.
Ex. 1: Tema descrierii este căsuța domnișoarei Honey.
Ex. 2: P
 rofesorul va ghida elevii să recunoască trei substantive comune care numesc locuința descrisă, oricare
trei dintre următoarele:
o căsuță – gen feminin, număr singular, articulat cu articolul nehotărât o;
o casă – gen feminin, număr singular, articulat cu articolul nehotărât o;
casa – gen feminin, număr singular, articulat cu articolul hotărât -a;
colibă – gen feminin, număr singular, nearticulat.
Ex. 3: S
 ubiect simplu: (de exemplu) Domnișoara, Orășelul, vietate, o cărăruie, o casă, cărămizile, ferestruici, casa,
crengile, teamă, casa, un tăietor, bunicuța, casa, căsuța;
Subiect multiplu: buruieni, urzici și tufe.
Ex. 4: de pământ – substantiv; de cărămidă – substantiv; cenușiu – adjectiv; mic – adjectiv.
Ex. 5: N
 ume de personaje (Matilda, Hӓnsel, Gretel, Scufița Roșie), de culegători de folclor (Frații Grimm), de scriitori (Andersen).
Ex. 6:
Pasajul din text
Trăsăturile casei
„…căsuță minusculă, de cărămidă. Era o
casă așa de mică, încât mai degrabă părea
făcută pentru păpuși decât pentru oameni.“
„Cărămizile din care fusese construită erau
acum vechi, decolorate, aproape sfărâmicioase.“
„Era ca o ilustrație din poveștile Fraților
Grimm sau ale lui Andersen.“

mică

veche

minunată,
fantastică

Ex. 7: simplă, țărănească, minusculă, de cărămidă, din povești
Ex. 8: Crengile lui păreau ... să îmbrățișeze această colibă
Ex. 9: E xemplu de răspuns: Casa domnișoarei Honey se află în afara orășelului, la capătul unei cărări de pământ.
Este o casă simplă, țărănească, de mici dimensiuni, fără etaj, părând mai degrabă o casă pentru păpuși.
Cărămizile din care a fost construită sunt vechi și decolorate, unele chiar sfărâmicioase. Acoperișul este din
tablă cenușie, iar hornul este mic. Cele două ferestre din partea din față a casei sunt și ele de dimensiuni
reduse, nedepășind o foaie de ziar. Lângă casă se află un stejar uriaș, care pare să o îmbrățișeze, dar și
buruieni, urzici și tufe de mure.
B.
Ex. 1: a, e.
Ex. 2: Descrierea făcută de Regina Maria căsuței din copaci nu este la fel de detaliată și este subiectivă.
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impresie
podea
pereți
acoperiș
ușă
ferestre
balcon

acces

„Sus în frunzișul unor pomi“, „proptită sus în aer, între niște brazi uriași“, „construcție
suspendată între arbori, la o înălțime de aproape cinci metri“
„Nostimă“, „drăgălașă și originală“
„O rețea din grinzi din lemn de 15/22 cm cu lungimi între 5 şi 12 metri unea şase brazi,
pentru a susține podeaua“
„bârne semicirculare din trunchiuri de copaci descojite, îmbinate la capete în mod
tradițional românesc «coadă de rândunică»“
„Acoperişul din şindrilă era străpuns de arborii de susținere şi de coşul de fum al micii
bucătării.“
„Uşă simplă alături de o intrare formată din trei segmente“
„Pe celelalte două laturi ale construcției nu existau decât ferestre simple, a căror
prezență era subliniată de jardiniere pline cu flori“
„balcon generos cu baluştri frumos strunjiți, unind coloane arcadate“
„Balconul spațios permitea amplasarea unei mese şi câteva scaune pentru servirea
mesei într-o ambianță plăcută“
„Dintr-un balcon generos cu baluştri frumos strunjiți, unind coloane arcadate, se
păşea în interiorul casei“
„În prelungirea balconului, pe altă latură a casei, au fost prevăzute, de asemenea, încă
o uşă“

c. De exemplu: grinzi, bârne, baluștri, coloane.
d. E levii vor fi încurajați să-și exprime punctul de vedere și să precizeze, dacă este cazul, de ce informații ar
mai avea nevoie pentru a avea o imagine completă asupra obiectului descris. Orice răspuns va fi luat în
considerare.
Ex. 4: E levii vor fi încurajați să folosească un organizator grafic în care să noteze elementele componente ale
căsuței de vis, iar apoi să dezvolte ce au notat în organizator, pentru cele două variante.
Barem de corectare și notare a testului (Evaluare – p. 112)
A. 60 de puncte
1. Notarea oricărui substantiv propriu și a oricărui substantiv comun care numesc personaje ale fragmentului dat,
de exemplu: Blanșa; copiii.
3 p. + 3 p.
6 puncte
2. Transcrierea, din text, a oricăror trei cuvinte care numesc părți din corpul ființei descrise, de exemplu: picioare,
coada, urechilor, musteți.
2 p. + 2 p. + 2 p.
6 puncte
3. Analizarea substantivelor evidențiate cu galben în text:
copiii – substantiv comun, gen masculin, numărul plural, articulat cu articolul hotărât „-i“, subiect;
mama – substantiv comun, gen feminin, numărul singular, articulat cu articolul hotărât „-a“, subiect.
La fiecare substantiv, pentru precizarea felului, genului, numărului și articolului se acordă câte 0,5 puncte
(4 x 0,5 p.), iar pentru precizarea părții de propoziție, 1 p.
3 p. + 3 p.
6 puncte
4. Precizarea părții de vorbire prin care sunt exprimate atributele evidențiate cu verde în text:
ascuțit – adjectiv;
(de) capră – substantiv.
3 p. + 3 p.
6 puncte
5. Completarea spațiilor punctate cu forma articulată hotărât sau nehotărât a substantivelor indicate între
paranteze: strada, un parc, clubul.
2 p. + 2 p. + 2 p.
6 puncte
6. Menționarea oricăror două cuvinte din text care au ajutat la identificarea animalului de casă descris, de exemplu: coada, latră
3 p. + 3 p.
6 puncte
7. Precizarea oricăror două trăsături ale Blanșei, una care să se refere la aspectul fizic și cealaltă care să rezulte
din comportamentul ei față de copii și oameni, de exemplu: albă, năsuc negru, mică etc.; prietenoasă.
3 p. + 3 p.
6 puncte
8. Alegerea literei corespunzătoare răspunsului corect: c.					
6 puncte
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III.	

localizare

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

Ex. 3: a. căsuța din copaci
b. dimensiune „colibă mică“

B. 30 de puncte
• respectarea temei și a structurii descrierii:
a. respectarea temei (propria locuință): 4 p.;
b. respectarea structurii unei descrieri: 8 p. (descrierea detaliată a locuinței: 8 p.; existența unor sincope în descriere: 4 p.; schematism: 1 p.)									
12 puncte
• existența introducerii, cuprinsului și a încheierii, fiecare idee nouă fiind marcată printr-un paragraf
1 p. + 1 p. + 1p.
3 puncte
• exprimare corectă, clară și adecvată (în totalitate: 6 p.; parțial: 3 p.)				
6 puncte
• respectarea normelor de ortografie și de punctuație: respectarea normelor de ortografie (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3
greșeli: 2 p.; 4 sau mai multe greșeli: 1 p.); respectarea normelor de punctuație (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3 greșeli: 2 p.;
4 sau mai multe greșeli: 1 p.) 							
3 p. + 3 p.
6 puncte
• așezare în pagină și lizibilitate: așezare în pagină (corectă: 2 p.; cu abateri: 1 p.); lizibilitate: 1p.
					
2 p. + 1 p.
3 puncte
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.

III.	

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea III

9. Scrierea unui text de 3 – 5 rânduri în care Blanșa este personificată, având ca reper primul paragraf al textului,
în care aceasta este asemănată cu o ființă umană: redactarea unui text clar, nuanțat, în care este folosită personificarea: 5 p.; respectarea precizării privind limita de rânduri:
1 p.
6 puncte
10. Justificarea răspunsului, de exemplu: Blanșa se gândește: răspuns clar, nuanțat: 6 p. ; răspuns ezitant: 3 p.;
încercare de răspuns:
1 p.
6 puncte
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III.5. Lucrarea scrisă semestrială (teza)

Etape ale elaborării lucrării scrise semestriale:
1. identificarea competențelor ce vor fi evaluate și a conținuturilor reprezentative;
2. formularea competențelor de evaluat;
3.	elaborarea matricei de specificație corespunzătoare conținuturilor și competențelor vizate și selectarea textului-suport;
4. construirea itemilor;
5. construirea testului;
6. redactarea baremului de corectare;
7. aplicarea probei;
8. prelucrarea rezultatelor;
9. stabilirea activităților ameliorative.
1. Identificarea competențelor ce vor fi evaluate și a conținuturilor reprezentative
Lucrarea scrisă pentru fiecare semestru, în funcție de planificarea sa, are în vedere anumite conținuturi dintre cele
parcurse până la data respectivă, cu anumite competențe de evaluat.
Detalierea elaborării lucrării scrise pe care o propunem are în vedere semestrul I și materia aferentă parcursă, conform planificării anexate în ghid. Așadar, recomandăm ca teza pentru semestrul I să evalueze următoarele
competențe și conținuturi:
Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui
răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor
texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al
lizibilității, al coerenței şi al clarității
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi
exprimarea corectă a intențiilor comunicative

Conținuturi
Timp, spațiu, acțiune, personaje
Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară
Răspunsul personal

Redactarea unei narațiuni ficționale
Etapele scrierii
Părțile textului
Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor
ortografice și de punctuație
Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată
Propoziția afirmativă. Propoziția negativă
Predicatul verbal
Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul și timpul). Moduri verbale: indicativul şi
imperativul. Timpurile modului indicativ. Timpuri simple
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III. Sugestii de utilizare a manualului (teza)

Lucrarea scrisă semestrială (teza) este o evaluare sumativă, concepută ca probă scrisă. Ea are caracter constatativ, permițând identificarea nivelului competențelor la data aplicării testului, dar și formativ, informațiile despre
nivelul de competență ducând la implementarea unor măsuri imediate, înainte de finalul semestrului.

III. Sugestii de utilizare a manualului (teza)

şi compuse. Structura timpurilor compuse: verbe auxiliare (a fi, a avea, a vrea) și forme verbale nepersonale
(infinitivul, participiul)
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, Categorii semantice: sinonime, antonime
în procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a
Câmpul lexical
intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții şi scrieri şi a
Tipuri de sunete: vocală, consoană, semivocală
pronunției şi scrierii celorlalți, valorificând achizițiile
Corespondența sunet-literă
fonetice de bază
Silaba
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de
Identitatea personală: emoțiile
lectură cu acelea provenind din alte culturi
2. Formularea competențelor de evaluat
Condiții ale operaționalizării competențelor:
1. utilizarea unor verbe concrete, de acțiune, care precizează cu fidelitate ce tipuri de achiziții au dobândit elevii
pe parcursul perioadei evaluate. Se vor selecta verbe care nu induc ambiguitate: a rezolva, a descrie, a analiza,
a generaliza, a măsura, a localiza.
2. specificarea condițiilor, a contextului în care va fi demonstrată competența evaluată şi a facilităților acordate
elevilor sau, dimpotrivă, specificarea restricțiilor la care ei sunt supuşi, prin expresii ca: având acces la …, putând să
utilizeze …, oferindu-li-se …, cu ajutorul …, neputând să…, fără a utiliza …, din textul-suport etc.
3. specificarea criteriului de evaluare, în funcție de natura acestuia putându-se aprecia în ce măsură competența
vizată a fost sau nu dezvoltată. Criteriile pot fi foarte diferite, obiectivându-se într-o varietate de standarde, precum:
a) numărul minim de răspunsuri corecte pretinse: să identifice trei termeni din câmpul lexical al naturii;
b) proporția de reuşită pretinsă: să noteze 80% din verbele la timpul imperfect;
c) limite de timp: să redacteze compunerea în 20 de minute.
Formularea competențelor de evaluat trebuie să aibă în vedere toate aspectele următoare:
• să vizeze comportamentul pe care elevul trebuie să-l demonstreze;
• să se refere la condițiile în care comportamentul devine vizibil, măsurabil;
• să precizeze un nivel al performanței acceptabile, prin enunțarea unui criteriu de reuşită măsurabil.
Competențele de evaluat sunt un element-cheie în construirea instrumentelor de evaluare, astfel încât calitatea şi
acuratețea operaționalizării lor sunt esențiale.
Competențele de evaluat pentru prima lucrare scrisă semestrială pot fi următoarele:
Competențe
Conținuturi
specifice
2.1. Identificarea
Timp, personaje
informațiilor importante din
texte literare și nonliterare,
continue, discontinue şi
multimodale

Competențele
de evaluat
Identificarea secvenței care conține referirea la
timpul acțiunii, din mai multe variante
Identificarea tuturor personajelor prezentate
detaliat, dintr-un text dat

2.2. Identificarea temei și a Cuvinte-cheie, idee principală,
ideilor principale și secunidee secundară
dare din texte diverse

3.1. Redactarea unui text
scurt pe teme familiare,
având în vedere etapele

Redactarea unei narațiuni
ficționale
Etapele scrierii
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Identificarea unei trăsături a unui personaj, sugerate într-o secvență dată
Identificarea cuvântului-cheie al unui paragraf, din
mai multe variante
Formularea unei idei principale și a unei idei secundare dintr-un text dat
Redactarea unei narațiuni ficționale, cu temă și
dimensiune dată, demonstrând capacitate de
adaptare la toate sarcinile formulate

Părțile textului

Stil: corectitudine gramaticală, Respectarea tuturor normelor de redactare, într-un
respectarea normelor ortogra- text propriu
fice și de punctuație

Propoziția dezvoltată
Propoziția negativă
Predicatul verbal
Verbul (flexiunea verbului în
raport cu numărul, persoana,
modul și timpul). Moduri verbale: indicativul și imperativul.
Timpurile modului indicativ.
Timpuri simple şi compuse
4.2. Aplicarea achizițiilor le- Câmpul lexical
xicale şi semantice de bază,
în procesul de înțelegere
şi de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea proTipuri de sunete: vocală,
priei pronunții şi scrieri
consoană, semivocală
şi a pronunției şi scrierii
Corespondența sunet-literă
celorlalți, valorificând
achizițiile fonetice de bază
5.1. Asocierea unor
Identitatea personală: emoțiile
experiențe proprii de viață
și de lectură cu acelea provenind din alte culturi

Construirea unei propoziții dezvoltate și negative,
în care predicatul verbal să fie exprimat prin verbul
a chema, la modul imperativ, respectând toate
cele patru aspecte menționate.
Identificarea modului, timpului, persoanei și a numărului pentru trei verbe dintr-un fragment indicat

Identificarea a trei cuvinte din câmpul lexical al
școlii, având ca suport un text dat

Identificarea corespondenței sunet-literă, într-un
cuvânt alcătuit din șase sunete

Recunoașterea unei emoții, având ca reper un
fragment în care emoția este sugerată

3. Elaborarea matricei de specificație corespunzătoare conținuturilor vizate
Matricea de specificație de mai jos este varianta generală și nu cea detaliată, în cadrul ei fiind asociat numărul de
itemi conținuturilor și nivelurilor cognitive vizate.
Niveluri cognitive
Conținuturi
Timp
Personaje
Cuvinte-cheie
Idee principală, idee secundară
Redactarea unei narațiuni ficționale
Etapele scrierii
Părțile textului
Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice și de punctuație
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Achiziția
informației
1
1

Înțelegere

Aplicare

Evaluare

1
1
1
1

III. Sugestii de utilizare a manualului (teza)

procesului de scriere
și structurile specifice,
pentru a comunica idei
și informații sau pentru a
relata experiențe trăite sau
imaginate
3.3. Analizarea constantă
a propriului scris/a unor
texte diverse din punctul de
vedere al corectitudinii, al
lizibilității, al coerenței şi al
clarității
4.1. Utilizarea achizițiilor
sintactice şi morfologice
de bază ale limbii române
standard pentru înțelegerea
şi exprimarea corectă a
intențiilor comunicative

Propoziția dezvoltată
Propoziția negativă
Predicatul verbal
Moduri verbale: imperativul
Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana,
modul și timpul). Moduri verbale: indicativul. Timpurile
modului indicativ. Timpuri simple şi compuse
Câmpul lexical
Tipuri de sunete: vocală, consoană, semivocală
Corespondența sunet-literă
Identitatea personală: emoțiile
Total itemi

1

1

1
1

2

1
4

4

1

III. Sugestii de utilizare a manualului (teza)

4. Construirea itemilor
I. Primul item: item semiobiectiv de tip întrebare structurată, în care se combină 8 itemi obiectivi și semiobiectivi.
Primei cerințe i se subordonează trei subitemi din cei 11 din matricea de specificație.
Fiindcă itemul de tip întrebare structurată presupune existența unui text-stimul, am ales un fragment din Olguța și
un bunic de milioane de Alex Moldovan:
„Tocmai mă întorsesem de la școală. Fusese o zi cu adevărat o-ri-bi-lă. Directorul mă chemase să mă certe pentru
a doua oară în ultima săptămână. Era un tip masiv, cărunt, încruntat mai tot timpul, pe care elevii mai mari îl porecliseră Mustață, pentru că avea o mustață neagră de care era nespus de mândru și care-i tremura foarte comic atunci
când se enerva. Iar când venea vorba de mine se cam enerva.
Se zvonea că niciodată nu fusese văzut zâmbind, ceea ce trebuie să fi fost o exagerare – e imposibil să-ți privești
dimineața în oglindă mutra aia caraghioasă și să nu pufnești în râs.
De data asta provocasem fără să vreau o mică explozie în laboratorul de chimie. În urma incidentului, câțiva dintre colegii mei se aleseseră cu hainele zdrențuite și cu fețele înnegrite. Erau atât de nostimi! Și dacă nu i-aș fi spus
de la bun început profului că am două mâini stângi... Păi cine l-a pus să mă lase nesupravegheată în preajma unor
substanțe extrem de inflamabile?! Sau a obiectelor tăioase de tot felul! În mod evident, nu cunoștea teoria Manualului după care să-ți trăiești viața (răbdare, ajungem și acolo). A urmat prelegerea de rigoare, în biroul directorului, apoi
obișnuita amenințare cu suspendarea. [...]
Așadar am deschis ușa. Și am dat s-o închid imediat la loc, ăsta fiind cel mai puțin violent dintre lucrurile pe
care-mi doream din tot sufletul să le fac. Dar ceva m-a oprit.
Persoana care mă sunase era slăbuță, înaltă, avea undeva până la treizeci-patruzeci de ani, mâini și picioare lungi
și subțiri și niciun semn particular frapant. Dar ultimul lucru pe care puteai să-l faci era s-o treci cu vederea.“
A. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Secvența din text în care este precizat timpul acțiunii este:
a.Tocmai mă întorsesem de la școală.
b. Fusese o zi cu adevărat o-ri-bi-lă.
c. Directorul mă chemase să mă certe pentru a doua oară în ultima săptămână.
2. În text sunt prezentate detaliat:
a. două personaje;
b. trei personaje;
c. patru personaje.
3. Cuvântul-cheie corespunzător primelor două paragrafe este:
a. cearta;
b. directorul;
c. mustața.
B. Formulează ideea principală corespunzătoare celui de-al doilea paragraf al textului și o idee secundară asociată
acesteia.
C. Precizează ce trăsătură a persoanei este sugerată de secvența: Dar ultimul lucru pe care puteai să-l faci era s-o
treci cu vederea.
D. Scrie denumirea emoției la care se face referire în al patrulea paragraf.
E. Transcrie, din text, trei cuvinte din câmpul lexical al școlii.
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F. Menționează ce fel de sunet corespunde fiecărei litere care alcătuiește cuvântul neagră.
G. Notează modul, timpul, persoana și numărul verbelor am deschis, doream și sunase din ultimele două paragrafe
ale textului.
H. Construiește o propoziție dezvoltată, negativă în care predicatul verbal să fie exprimat prin verbul a chema, la
modul imperativ.
Al doilea item este subiectiv, de tip eseu restrâns și structurat.
II. Scrie o narațiune ficțională de 10 – 15 rânduri în care să povestești o întâmplare petrecută pe o stradă unde
locuiesc jucării.
În redactarea textului tău, vei avea în vedere:
• să respecți tema și să prezinți întâmplarea sub forma unei narațiuni ficționale;
12 puncte
• să ai introducere, cuprins și încheiere, fiecare idee nouă fiind marcată printr-un paragraf;
3 puncte
• să te exprimi corect, clar și adecvat;
6 puncte
• să respecți normele de ortografie și de punctuație;
6 puncte
• să acorzi atenție așezării în pagină și felului cum scrii.
3 puncte

6. Redactarea baremului de corectare și notare
a. Barem de corectare și notare – varianta propusă pentru semestrul I
I. 60 de puncte
A. 1. a; 2. a; 3. b.
4 p. + 4 p. + 4 p.
12 puncte
B. Se acordă 3 puncte pentru formularea ideii principale, de exemplu: Fata a fost certată la școală de către director.
și 3 puncte pentru formularea unei idei secundare, de exemplu: Se zvonea că directorul nu a zâmbit niciodată.
3 p. + 3 p.
6 puncte
C. Se acordă 6 puncte pentru precizarea trăsăturii, de exemplu: curios, extravagant, neobișnuit, straniu etc.
6 puncte
D. Se acordă 3 puncte pentru scrierea denumirii emoției: furie.					
6 puncte
E. Se acordă câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror trei cuvinte din câmpul lexical al școlii, de exemplu: direc
tor, laborator, colegii, proful. 					
2 p. + 2 p. + 2 p.
6 puncte
F. Se acordă câte 1 punct pentru menționarea tipului de sunet corespunzător fiecărei litere: n – consoană; e –
semivocală; a – vocală; g – consoană; r – consoană; ă – vocală.
6 x 1 p.
6puncte
G. Se acordă câte 1 punct pentru notarea fiecărui aspect solicitat, astfel: am deschis – modul indicativ, timpul perfect compus, persoana I, număr singular; doream – modul indicativ, timpul imperfect, persoana I, numărul singular;
sunase – modul indicativ, timpul mai-mult-ca-perfect, persoana a III-a, numărul singular. 12 x 1 p.
12 puncte
H. Se acordă câte 1,5 puncte pentru respectarea fiecărui aspect solicitat: construirea unei propoziții dezvoltate,
negative, predicatul verbal fiind exprimat din verbul a chema, la modul imperativ. 4 x 1,5 p.		
6 puncte
II. 30 de puncte
• respectarea temei și a structurii unei narațiuni ficționale:
a. respectarea temei; 									
4 puncte
b. respectarea structurii unei narațiuni ficționale: 8 p. (narațiune clară, coerentă: 8 p.; existența unor sincope în
narațiune: 4 p.; schematism: 1 p.)								
12 puncte
• existența introducerii, cuprinsului și a încheierii, fiecare idee nouă fiind marcată printr-un paragraf
1 p. + 1 p. + 1 p.
3 puncte
• exprimare corectă, clară și adecvată (în totalitate: 6 p.; parțial: 3 p.)				
6 puncte
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III. Sugestii de utilizare a manualului (teza)

5. Construirea testului
Construirea testului presupune, în acest caz, asocierea itemilor (vezi Anexa 20 a – varianta pentru semestrul I).
Urmând pași de elaborare similari, propunem o variantă și pentru semestrul al II-lea (vezi Anexa 20 b).

• respectarea normelor de ortografie și de punctuație: respectarea normelor de ortografie (0 – 1 greșeli: 3 p; 2 – 3
greșeli: 2 p.; 4 sau mai multe greșeli: 1 p.); respectarea normelor de punctuație (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3 greșeli: 2 p.;
4 sau mai multe greșeli: 1 p.) 						
3 p. + 3 p.
6 puncte
• așezare în pagină și lizibilitate: așezare în pagină (corectă: 2 p.; cu abateri: 1 p.); lizibilitate: 1p.
2 p. + 1 p.
3 puncte
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.

III. Sugestii de utilizare a manualului (teza)

b. Barem de corectare și notare – varianta propusă pentru semestrul al II-lea
I. 60 de puncte
A. 1. c; 2. b; 3. c.
4 p. + 4 p. + 4 p. 12 puncte
B. Se acordă 6 puncte pentru prezentarea, pe scurt, a acțiunii, prin punctarea momentelor importante;
3 puncte pentru prezentarea acțiunii, fără referire la toate momentele importante; 1 punct pentru prezentare schematic
6 puncte
C. Se acordă 6 puncte pentru explicarea identității bombei, de exemplu: bomba reprezintă partea dorsală a lui
Momi etc.; 3 puncte pentru încercarea de a explica ce este bomba la care se face referire.
6 puncte
D. Se acordă câte 3 puncte pentru precizarea fiecărei caracteristici a unei vieți minunate, din perspectiva părinților
lui Momi: tihna, întâmplări palpitante și îngrozitoare
3 p. + 3 p. 6 puncte
E. Se acordă câte un punct pentru identificarea fiecărui pronume personal (-l, tu); câte un punct pentru precizarea
persoanei (persona a III-a, persoana a II-a) și câte un punct pentru precizarea numărului (singular, singular)
1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.
6 puncte
F. Se acordă câte un punct pentru transcrierea fiecărui adjectiv aflat la grade de comparație diferite și câte un
punct pentru precizarea gradului de comparație, de exemplu: noii, noul, tihnită, palpitant, îngrozitor, dragul, mare,
periculoasă – gradul de comparație pozitiv; foarte drăguți, foarte mare – gradul de comparație superlativ absolut de
superioritate; mai minunată – gradul de comparație comparativ de superioritate
1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p. 6 puncte
G. Se acordă 2 puncte pentru construirea unui enunț despre ultima vinietă din text, 2 puncte pentru folosirea unui
numeral cardinal și 2 puncte pentru folosirea unui numeral ordinal
2 p. + 2 p. + 2 p. 6 puncte
H. Se acordă 3 puncte pentru formularea enunțului interogativ prin care prietenul lui Momi să se adreseze părinților
acestuia și 3 puncte pentru folosirea unui pronume personale de politețe
3 p. + 3 p. 6 puncte
I. Se acordă câte 3 puncte pentru transcrierea oricărui enunț asertiv, respectiv enunț exclamativ din ultimul rând,
de exemplu: Asta nu-i bombă./Am descoperit urme de... ceva foarte mare și periculos./Eu mă duc să mă însor. – enunț
asertiv; Vai, ce mă bucur că te văd, vere Umbră. – enunț exclamativ.
3 p. + 3 p. 6 puncte
II. 30 de puncte
• respectarea temei, evidențiind patru trăsături ale ființei imaginare: respectarea temei; 4 p.; evidențierea celor
patru trăsături: 8 p.							
2 p. + 2 p. + 2 p. + 2 p. 12 puncte
• existența introducerii, cuprinsului și a încheierii, fiecare idee nouă fiind marcată printr-un paragraf nou
1 p. + 1 p. + 1p.
3 puncte
• exprimare corectă, clară și adecvată (în totalitate: 6 p.; parțial: 3 p.)
6 puncte
• respectarea normelor de ortografie și de punctuație: respectarea normelor de ortografie (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3
greșeli: 2 p.; 4 sau mai multe greșeli: 1 p.); respectarea normelor de punctuație (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3 greșeli: 2 p.;
4 sau mai multe greșeli: 1 p.)
3 p. + 3 p.
6 puncte
• așezare în pagină și lizibilitate: așezare în pagină (corectă: 2 p.; cu abateri: 1 p.); lizibilitate: 1 p.
2 p. + 1 p.
3 puncte
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.
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III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

III.6. Unitatea IV
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Domenii

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Lectură

Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte
literare şi nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale
2.2. Identificarea temei şi a ideilor principale şi
secundare din texte diverse
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau
a unui răspuns creativ pe marginea unor texte
de diferite tipuri, pe teme familiare
2.4. M
 anifestarea interesului şi focalizarea atenției
în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. O
 bservarea comportamentelor şi a atitudinilor
de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
5.1. A
 socierea unor experiențe proprii de viață şi de
lectură cu acelea provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate
în textele autorilor români din diferite perioade
istorice

Conținuturi
Textul narativ literar
Timp şi spațiu în textul literar narativ
Acțiunea textului literar narativ
Personajele
Textul explicativ (aplicativ)
Textul multimodal. Banda desenată
Comparația
Textul nonliterar

Comunicare orală

1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale Atitudini comunicative. Acte de limbaj: a
şi de detaliu, a intențiilor de comunicare expli- întreba, a solicita, a felicita
cite şi/sau a comportamentelor care exprimă
emoții din texte narative, monologate sau
dialogate
1.4. R
 ealizarea unei interacțiuni verbale cu doi
interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă şi manifestând un comportament
comunicativ politicos față de interlocutor(i)

Interculturalitate

2.1. Identificarea informațiilor importante din texte Modele comportamentale în legende
literare şi nonliterare, continue, discontinue şi greco-romane
multimodale
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a
unui răspuns creativ pe marginea unor texte
de diferite tipuri, pe teme familiare
2.4. M
 anifestarea interesului şi focalizarea atenției
în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
5.1. A
 socierea unor experiențe proprii de viață şi de
lectură cu acelea provenind din alte culturi

III.

Limbă română

Redactare

4.1. U
 tilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice
de bază ale limbii române standard pentru
înțelegerea şi exprimarea corectă a intențiilor
comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice
în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi
sintactico-morfologice în interacțiunea verbală

Pronumele. Pronumele personal (actualizare)
Pronumele personal de politețe
Adjectivul (actualizare). Articolul demonstrativ
Gradele de comparație ale adjectivului

3.4. O
 bservarea atitudinilor manifestate în procesul Descrierea unei persoane
redactării unui text, identificând aspectele care Autoportretul
necesită îmbunătățire
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Lecția 1. Familiarizarea cu textul Tezeu şi Minotaurul de Florin Bican (pp. 114 – 115)
A. Competențe specifice
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
B. Conținuturi
Textul narativ literar. Modele comportamentale în legende greco-romane

Activitatea pe grupe
În formarea grupelor, mărimea este foarte importantă pentru eficiență. O grupă poate avea de la patru până la opt
elevi. Dacă o grupă este mai mică, permite o participare mai activă a fiecărui elev. Important este ca fiecare component al grupei să ştie ce are de făcut şi să participe la activitate.
Formarea/alcătuirea grupei se poate face pe mai multe criterii:
a. întâmplarea;
b. apropierea;
c. preferințele;
d. interesele comune.
a. Grupe formate aleatoriu
Profesorul amestecă într-un coș câte patru post-it-uri sau figurine ce se găsesc în librării, având 4 – 6 culori,
în funcție de câte grupe sunt necesare în clasă. Elevii aleg câte un post-it sau câte o figurină şi se grupează după
culoare.
Grupa se poate forma şi prin simpla numărare până la numărul grupelor necesare în clasă. Apoi, elevii cărora le-au
revenit un anumit număr se grupează.
b. Grupele formate după proximitate
Într-o clasă cu aranjare tradițională a băncilor, se pot forma grupe prin simpla întoarcere a elevilor dintr-o bancă la
elevii din banca din spate. Dacă elevii sunt aranjați la mese, se poate păstra grupa respectivă.
c. Grupele formate după preferințe
Elevii se pot grupa după simpatii sau după preferințele pe care şi le recunosc (unora le place literatura, altora le
place să cânte, să deseneze etc.).
d. Grupe formate după interese
Elevii se grupează după ceea ce îi interesează, în funcție de temă, de disciplina de învățământ, de alegerea conştientă a unei sarcini de lucru etc.
Profesorul nu trebuie să omită să se repartizeze rolurile din grupă: moderatorul, secretarul (care notează ce s-a
discutat în grupă), responsabilul cu realizarea colii care va fi afişată, raportorul. Este bine ca rolurile să fie alese de
membrii grupei, fiecare știind de la început ce are de făcut. Profesorul comunică şi timpul de lucru şi de raportare.
Profesorul distribuie fiecărei grupe şi o coală A4 pe care se va nota rezultatul grupei.
Pentru lucrul în grupe, se poate consulta volumul Didactica literaturii române de Emanuela Ilie, Editura Polirom,
2008.
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III.

EVOCARE
Pentru început
Profesorul îi poate întreba pe elevi dacă în lumea contemporană mai este nevoie de eroi şi care sunt lucrurile pe
care ar trebui să le salveze oamenii. Se poate viziona AMII-ul animat în care copiii spun ce ar vrea să salveze astăzi.
Ex. 1: E levii se organizează în grupe. Pentru a valorifica mai multe opțiuni, am ales grupe de câte patru elevi. Profesorul comunică şi timpul de lucru şi de raportare: elevii discută cinci minute şi raportează într-un minut.
Profesorul distribuie fiecărei grupe şi o coală A4 pe care se va scrie numele eroului ales şi ceea ce cred elevii din
grupă.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

C. Scenariul didactic

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Elevii îşi aleg un erou din istorie şi spun de ce îl preferă. Apoi negociază pentru a stabili ce erou va prezenta grupa
lor. Raportorul va ieşi în fața clasei şi va prezenta eroul ales, afişând fişa grupei.
Ex. 2: O
 ral, elevii vor oferi nume de eroi din literatură sau film care i-au impresionat. Profesorul va trage concluzia
că există atât eroi reali, cât şi eroi imaginari.
Ex. 3: P
 rofesorul le poate cere elevilor să enumere zeii din Olimp pe care îi ştiu, fiindcă la istorie au studiat această
perioadă. Elevii rezolvă apoi exercițiul din manual.
Zeus este zeul suprem şi are ca însemn fulgerul. Numele lui avea sensul de „strălucitorul“, „cel plin de
raze“. Era căsătorit cu Hera şi trăia pe muntele Olimp. Era protectorul naturii, dar şi al oamenilor. Sculptorul
Fidias l-a reprezentat pentru templul din Olimp ca pe un bărbat puternic. Romanii îl preiau sub numele de Iupiter.
(vezi Anexa 21a)
Poseidon este zeul mărilor şi are ca însemn tridentul, o furcă având trei dinți. Locuia în adâncul mării unde avea
un palat. Putea provoca furtuni, cutremure și erupții vulcanice. Ocrotea delfinii, care apar pe unele mozaicuri greceşti
şi pe lemnul de pin din care se făceau corăbiile. Era frate cu Zeus, tatăl lor fiind Cronos şi mama, Rhea. Romanii îl
preiau sub numele de Neptun. (vezi Anexa 21b)
Afrodita este zeița frumuseții, a iubirii şi a fecundității. Are ca însemn scoica, fiindcă tradiția spune că s-a născut
din spuma mării (în limba greacă, afros înseamnă „spuma mării“). Avea o mare putere asupra sentimentelor muritorilor şi ale zeilor, putând să-i determine să se îndrăgostească de cineva. Romanii o numesc Venus. (vezi Anexa 21c)
Dionysos este zeul vinului şi are ca însemne strugurele şi vinul. Este reprezentat ca un tânăr care poartă o cunună de viță-de-vie şi iederă şi în mână ține o cupă, un strugure sau un toiag înfrunzit. Era însoțit de satiri, divinități
ale pădurilor şi ale apelor, jumătate oameni şi jumătate țapi. Dionysos proteja şi munca câmpului şi înveselea viața
artiştilor. Din sărbătorile în care era venerat s-a născut la greci teatrul. Romanii îl preiau sub numele de Bacchus
(Bahus). (vezi Anexa 21d)
Profesorul arată că textul care va fi studiat este o reinterpretare modernă a vechilor legende greceşti, reinterpretare al cărei autor este de Florin Bican. Scrie pe tablă titlul și numele scriitorului.
Se prezintă din manual datele despre autor (elevii notează în caiet aceste informații). Se vizionează apoi AMII-ul
animat cu interviul luat scriitorului (vezi varianta digitală, p. 114).
Înainte de lectură, profesorul explică numele din titlu: Tezeu este unul dintre fiii lui Poseidon, iar Minotaurul este
fiul regelui Minos din Creta, care la rândul său era fiu al lui Zeus. Le poate spune şi legenda naşterii şi ascensiunii lui
Minos, prelucrată în Anexa 22.
O altă soluție didactică este să se împartă fişa de lectură elevilor, care vor face o lectură silențioasă.
După povestire sau lectură, se aplică metoda termenilor predictivi. Li se cere elevilor să facă o predicție despre
ceea ce s-a întâmplat cu taurul nesacrificat, regele Minos, copiii regelui Minos. După lectura textului de bază se va
verifica dacă vreun elev a ghicit.
Metoda termenilor predictivi (metoda termenilor dați în avans, metoda termenilor-cheie inițiali) este
aplicată în etapa de evocare. Li se spune elevilor ce vor citi şi li se dau 4 – 5 termeni care vor apărea în text,
cerându-li-se să facă o predicție în legătură cu aceştia. Termenii pot fi scrişi şi pe tablă. În trei minute, elevii notează
predicția în caiet. Cine doreşte comunică predicția proprie, care va fi verificată după lectură.
Metoda este utilă întrucât:
a.	 concentrează atenția elevilor asupra unor cuvinte-cheie ale textului;
b. îi determină pe elevi să facă legături între ceea ce ştiu şi termenii dați;
c.	 le solicită elevilor gândirea şi imaginația;
d.	 le stârneşte elevilor interesul pentru ceea ce prezintă textul.
Metoda poate fi folosită şi în etapa de realizare a sensului. În etapa de reflecție, poate să apară uşor modificată,
sub forma termenilor-cheie revizuiți, elevii făcând corecțiile necesare pentru legătura dintre termeni şi explicând
modificările aduse.
Metoda este prezentată de Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith şi Charles Temple în Lectura şi scrierea pentru
dezvoltarea gândirii critice (volumul I, Centrul Educația 2000+, Bucureşti, 2000) şi de Ion Al. Dumitru în Dezvoltarea
gândirii critice şi învățarea eficientă (Editura de Vest, Timişoara, 2000).
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CONSTITUIREA SENSULUI
Lectura – Elevii ascultă textul în lectura profesorului sau în lectura din manualul digital, având cărțile închise.
REFLECŢIA
Impresii după prima lectură
Se verifică predicțiile. Elevii oferă răspunsuri personale la cele trei întrebări din manual.

Pentru explicarea cuvintelor și expresiilor necunoscute, Alina Pamfil arată în lucrarea Limba şi literatura
română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 2003 (p. 145) că există trei soluții didactice:
a. situarea momentului după prima lectură, lăsând elevii să recepteze textul afectiv, nefragmentându-l cu explicații;
b. situarea momentului înainte de prima lectură pentru uşurarea înțelegerii textului, cu atât mai mult cu cât s-ar
putea să fie vorba de cuvinte importante pentru semnificația textului;
c. fragmentarea momentului, sensul unor cuvinte fiind explicat înainte de prima lectură şi al altora după prima
lectură, eventual cu o lectură făcută de elevi.
Alegerea soluției trebuie făcută în funcție de text şi de numărul de cuvinte necunoscute. Profesorul trebuie să
intuiască dificultățile lingvistice ale textului şi să-i întrebe pe elevi sensul cuvintelor care le pot fi necunoscute. Este
bine ca elevii să fie învățați să folosească subsolurile cărților în care există explicații ale sensurilor cuvintelor.

Lecția 2. Timp, spațiu şi acțiune (pp. 116 – 117)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare şi nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.2. Identificarea temei şi a ideilor principale şi secundare din texte diverse
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
B. Conținuturi
Timp şi spațiu în textul literar narativ
Acțiunea textului literar narativ
Modele comportamentale în legende greco-romane

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

TEMĂ
Elevii vor citi textul acasă şi vor nota sensurile cuvintelor necunoscute.

EVOCARE
Elevii sunt întrebați ce i-a surprins cel mai mult în textul ascultat în ora precedentă.
Se verifică sensurile cuvintelor pe care elevii le-au scos din text.
Profesorul ar trebui să le solicite elevilor sinonime pentru epuizată, abandonată, a invocat.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: P
 rofesorul formează două grupe a câte cinci elevi care vor citi textul pe roluri în fața clasei. Restul elevilor
primesc o fişă de evaluare a lecturii în care vor aprecia felul în care au citit colegii lor (vezi Anexa 23). Câştigătorul sau câştigătorii pot fi premiați.
Pe baza acestui concurs se actualizează textul şi se continuă analiza lui.
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III.

C. Scenariul didactic

Ex. 2: P
 rofesorul formează grupele şi stabileşte cine este investigatorul. Acesta primeşte o fişă pe care va nota
răspunsurile colegilor lui (vezi Anexa 24).
Elevii pot sta la o masă şi investigatorul completează fişa pe baza răspunsurilor celor din grupă, în cel mult zece
minute. Fiecare investigator prezintă în fața clasei răspunsurile, profesorul şi elevii notând în caiete un răspuns final
la fiecare întrebare.
• Personajul principal este Tezeu.
• Personajele secundare sunt Minos, Minotaurul, Ariadna.
• Întâmplările se desfăşoară în insula Creta, la Atena, în insula Naxos și pe Marea Egee.
• Întâmplările se petrec într-un timp îndepărtat, neprecizat.
• Acțiunea este declanşată de tributul de tineri dați hrană Minotaurului din cetatea Atena.
• Tezeu pleacă de acasă pentru a-l ucide pe Minotaur şi a-și salva cetatea, Atena.

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Jocul Investigatorul este o interpretare a metodei ghidurilor de învățare, care vizează autoinstruirea sau
învățarea semidirijată. Pe baza unui set de întrebări, elevii sunt orientați spre anumite aspecte ale textului.
Metoda presupune cunoaşterea textului de către elevi printr-o lectură anterioară şi formularea întrebărilor astfel
încât răspunsul să fie căutat în text. Întrebările pot solicita lucruri evidente în text, dar pot provoca şi operații de
analiză, de comparare a unor aspecte.
Ex. 3: Pentru a scăpa regatul Cretei de Minotaur, Minos şi Dedal construiesc un labirint în care închid monstrul.
Ex. 4: D
 upă construirea labirintului, regelui Minos i se face milă de Minotaur şi îi cere lui Egeu, regele Atenei, să îi
dea în fiecare an un tribut de şapte băieți şi şapte fete care ajung hrană pentru monstru.
Ex. 5: a. A;
b. A;
c. F;
d. A;
e. A.
Provocări
Elevii citesc legenda despre naşterea lui Tezeu pentru a înțelege de ce tânărul ştie că îl va putea învinge pe Mionotaur, fiind un semizeu. Egeu se îndoieşte de Tezeu fiindcă nu-i cunoaşte originea divină.
Se poate prezenta şi palatul lui Minos din AMII-ul video de la p. 116.
Explorare
Ex. 1: M
 inotaurul este o ființă supranaturală. Este bine ca profesorul să solicite cât mai multe argumente de la
elevi.
Ex. 2: V
 ariantele multiple fac trimitere la o tehnică prin care se evidențiază imprecizia faptelor. Ulterior, profesorul poate spune că aceasta se întâmplă și fiindcă legenda se transmite prin viu grai. Profesorul oferă
informațiile despre legende de la rubrica Repere.
Ex. 3: Z
 eul care apare în text este Dionysos şi comportamentul lui seamănă cu cel al oamenilor: se îndrăgostește
de Ariadna și o ia de soție.
Ex. 4: N
 umele Mării Egee vine de la tatăl lui Tezeu, care moare aruncându-se în mare, fiindcă a crezut că fiul său
a fost ucis de Minotaur. Profesorul dă informațiile de la rubrica Repere despre legendele antice.
REFLECŢIA
Aplicații
Ex. 1: F irul Ariadnei – fir conducător care asigură ieșirea dintr-o situație greu de descurcat. Cu ajutorul acestui fir,
Tezeu a ieşit din labirint.
Ex: 2: 2, 6, 1, 7, 9, 8, 3, 5, 4.
Profesorul poate pleca de la ilustrația din manual pentru a explica sensul expresiei firul Ariadnei, adică fir conducător, direcție de urmat, idee călăuzitoare pentru o acțiune, pentru un proces.
Ex. 3: E levii pot alege mai multe momente: naşterea Minotaurului, construirea labirintului, lupta lui Tezeu cu Minotaurul, apariția zeului în lumea umană, numele Mării Egee.
Ex. 4: E levii trebuie să selecteze doar întâmplările prin care trece Ariadna.
Ex. 5: Masa rotundă. Ca şi la exercițiul precedent, elevii trebuie să se rezume la întâmplările prin care trece Tezeu.
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Masa rotundă sau cercul este o metodă care presupune colaborarea dintre membrii grupei. Elevii rezolvă
individual o parte a sarcinii întregii grupe, apoi fiecare citește colegilor săi ceea ce a redactat, ca răspunsul să nu fie
greşit. Fiecare elev poate utiliza diferite culori. Varianta în care fiecare elev intervine cu o culoare proprie are avantajul de a face vizibilă contribuția fiecărui elev la sarcina grupei.
Elevii stabilesc un raportor care citeşte ceea ce grupa a redactat. Pentru această lectură se poate folosi o altă
metodă, scaunul autorului.
Pe un scaun se prinde o banderolă pe care scrie Scaunul autorului, ca la scaunele regizorilor de filme. Elevii
citesc din acest scaun, învățând care este poziția adecvată pentru a-şi controla ceea ce ține de nonverbal şi de paraverbal.

Eseul de cinci minute este o metodă utilă în faza de reflecție. Elevii îi oferă profesorului un feedback care
îi permite să observe dacă au înțeles bine textul, corelând aspecte ale narațiunii. Elevii nu trebuie forțați dacă nu
doresc să citească; în acest caz, răspunsurile date vor fi citite chiar de către profesor.
Provocări
Exercițiul poate fi dat ca temă pentru acasă. Elevii redactează o ştire de cel mult 100 de cuvinte despre întâmplările din text, privite din trei perspective diferite. La începutul orei următoare, elevii care doresc vor citi versiunea
lor. Se poate face şi o înregistrare video acasă, care apoi să fie vizionată în clasă de ceilalți elevi. Profesorul poate
organiza un concurs pentru a alege cel mai talentat elev, cel care și-a adaptat cel mai bine interpretarea în funcție
de ceea ce a dorit să transmită.

III.

Jurnalistul cameleon este un joc de rol care presupune prezentarea aceluiaşi fapt din perspective diferite, ilustrând înțelegeri diferite sau reacții afective diferite la aceleaşi întâmplări.
Avantaje ale metodei sunt:
• exersarea exprimării orale în registre afective diverse;
• corectarea pronunției;
• exersarea exprimării nonverbale;
• stimularea imaginației;
• dezvoltarea capacităților empatice ale elevilor, care trebuie să intre în pielea unui personaj;
• stimularea unui sistem de valori mai larg;
• crearea unei atmosfere relaxate, amuzante în clasă.
Dezavantajul metodei este centrarea pe un singur elev, dezavantaj ce poate fi contracarat prin folosirea mai multor elevi, prin implicarea celorlalți copii în aprecierea interpretărilor celor care performează.
Talentul dramatic îi poate avantaja pe unii elevi, dar profesorul trebuie să-i stimuleze şi pe ceilalți elevi.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Ex. 6: P
 entru cinci minute, elevii notează pe o fişă răspunsul la întrebarea din manual. Dacă în sală nu este ceas, se
poate folosi o clepsidră pentru ca elevii să aprecieze cât timp a rămas. După expirarea timpului, profesorul
opreşte scrierea şi le cere elevilor care doresc să prezinte lucrarea, eventual tot din scaunul autorului.
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Lecția 3. Personajele (pp. 118 – 119)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare şi nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
B. Conținuturi
Personajele
Modele comportamentale în legende greco-romane
C. Scenariul didactic

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

EVOCARE
Se poate performa jocul propus la sfârşitul lecției anterioare, prin care se reamintesc întâmplările din textul studiat şi se stabileşte în clasă o atmosferă relaxantă. Profesorul precizează că relatarea faptelor pune în evidență
personajul principal, pe Tezeu. Anunță apoi subiectul noii lecții, scriind titlul pe tablă.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: P
 rofesorul împarte elevii în grupe. Pe o foaie de flip-chart, elevii vor elabora o hartă a personajelor, evidențiind
prin săgeți relațiile dintre ele. Foile se afişează şi un raportor prezintă oral produsul. Profesorul trebuie să
sublinieze asemănările şi deosebirile dintre planşe, sintetizând pe tablă şi elevii notând în caiet cele două
grupe care se opun: atenienii, reprezentați legați de Tezeu, şi cretanii, reprezentați legați de Minos. Se vor
nota, de asemenea, personajele principale, cele secundare, cele episodice şi figuranții.
Harta personajelor este o metodă prin care se stabileşte sistemul relațiilor dintre personaje printr-un organizator grafic. Intră în tipul hărților conceptuale sau cognitive, ce oglindesc înțelegerea unui text şi modul de gândire
al celor care le elaborează. Între elementele unei hărți conceptuale se stabilesc relații evidențiate prin linii de interconectare, putându-se scrie şi exemple care să ilustreze relațiile respective. Este obligatorie discutarea planşelor
pentru a observa dacă acestea corespund sau nu textului.

III.

Ex. 2: P
 rofesorul explică de ce Tezeu este erou pentru greci (era fiul zeului Poseidon, așadar semizeu) şi arată că
astăzi sensul cuvântului s-a schimbat, un erou fiind o persoană care se distinge prin vitejie în războaie, prin
devotament până la sacrificiul suprem în diferite situații. Tezeu este erou și din punct de vedere modern.
El dă dovadă de dăruire pentru poporul său, hotărând să-l înfrunte şi să-l ucidă pe Minotaur pentru a salva
astfel tinerii atenieni care, anual, erau dați hrană monstrului. Apoi, Tezeu îşi probează curajul în lupta cu
Minotaurul, pe care îl omoară. În plus, îşi arată vitejia când înfruntă soldații cretani, dând găuri navelor pentru a-i bloca în port. De curaj dă dovadă și când coboară în adâncurile apelor pentru a aduce inelul aruncat
de Minos în mare.
Ex. 3: Informațiile esențiale de la această rubrică sunt scrise de profesor pe tablă şi de elevi în caiete.
Istoria cuvintelor. Profesorul prezintă etimologia cuvântului erou.
Cuvântul erou vine în limba română din franceză, héros, dar şi din latină, heros, care însemna „semizeu“. După ce
au preluat termenul de la greci, romanii i-au adaugat sensul de persoană care s-a distins într-o bătălie, într-o împrejurare dificilă.
Astăzi, în limba română, cuvântul erou înseamnă:
a. persoană care atrage atenția asupra sa prin curaj, prin fapte ieşite din comun;
b. personaj principal într-o narațiune;
c. ostaş căzut pe câmpul de luptă.
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REFLECŢIA
Aplicații
Ex. 1: Poate fi dat ca exercițiu de feedback în clasă, împărțindu-se fiecărui elev o fişă cu un blazon.
Ex. 2: Este o bună temă pentru acasă, elevii realizând schematic o caracterizare de personaj.
Ex. 3: Este un joc de scurtă durată, în care fiecare component al grupei are contribuția evidențiată.
Fişa poate fi completată astfel: Ariadna este tânără (este mai mică decât Minotaurul), îndrăgostită (îl iubeşte pe
Tezeu şi vrea să-l ajute), curajoasă (se întâlneşte cu Tezeu, care face parte dintre atenieni), inteligentă (găseşte o
soluție ingenioasă de a-l salva pe Tezeu cu ajutorul ghemului), devotată (nu îl părăseşte pe Tezeu şi pleacă împreună
cu el spre Atena), obosită (adoarme pe insulă), dezamăgită (fiindcă Tezeu a lăsat-o pe insulă), trădată (Tezeu nu
se întoarce după ea când constată că a uitat-o pe insulă), disperată (nu are unde să plece de pe insulă, neputând fi
primită nici de cretani, pe care îi trădase, nici de atenieni), încrezătoare în zei (se roagă zeilor s-o ajute).
Este bine să li se ceară elevilor şi justificarea însuşirii notate.
Jocul Creioanele jos!
Elevii au voie să discute între ei două minute, fiecare luând cuvântul o singură dată. După aceea, fiecare completează fişa cu o culoare diferită de a celorlalți. După ce exercițiul se termină, profesorul poate lua orice creion şi elevul
care l-a folosit spune ce a scris.
Ex. 4: P
 rofesorul formează şase grupe. Pentru acest exercițiu, cadrul didactic confecționează în prealabil un cub de
carton şi pe fiecare față lipește o coală de hârtie de altă culoare. Pe fiecare dintre cele şase fețe se notează câte
un verb de comandă din exercițiu. Un reprezentant al grupei aruncă, la fel ca pe-un zar, cubul. Grupa va lucra
sarcina care îi cade. După zece minute, un reprezentant al grupei prezintă oral, într-un minut, răspunsul grupei.
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III.

Ex. 4: S
 e împart elevilor cartonaşe pe care apare scrisă câte o trăsătură de caracter, sub care elevii trebuie să
transcrie din text un fragment corespunzător acesteia. Fiecare pereche primeşte trei cartonaşe. Timpul de
lucru este de zece minute. Se verifică apoi fragmentele alese de elevi, notându-se pe tablă atât trăsăturile
lui Tezeu, cât şi din ce întâmplări rezultă acestea.
• curajos – alineatele 8 – 11; alineatul 15; alineatul 17, alineatul 18 – prima frază;
• inteligent – alineatul 18 – prima frază; alineatul 20;
• hotărât – alineatele 11 şi 12;
• puternic – alineatele 15 şi 17;
• încrezător în sine – alineatele 12 şi 15;
• frumos – alineatul 15;
• falnic – alineatele 15 şi 17;
• infidel – alineatul 18;
• uituc – alineatul 19.
Ex. 5: Minos nu este curajos, fiindcă:
• îi este teamă de distrugerile produse de Minotaur;
• îi cere ajutorul lui Dedal pentru a rezolva situația.
Ex. 6: Elevii pot argumenta pe baza textului oricare dintre cele trei situații.
Este explicată formarea numelui Minotaur, care îmbină numele regelui cu substantivul taur, ceea ce susține faptul
că monstrul a apărut pe lume din greşeala făcută de Minos de a nu-şi ține cuvântul dat şi de a sacrifica taurul alb
dăruit de Poseidon.
Profesorul dă informațiile de la rubrica Repere, notând elementele esențiale pe tablă şi elevii scriindu-le în caiete.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Profesorul precizează că Tezeu este eroul narațiunii scrise de Florin Bican pentru că este personajul principal.
Se poate explica şi sensul cuvântului antierou, care înseamnă fie personaj care se opune eroului, fie personaj cu
o existență neinteresantă, banală, care nu se distinge prin ceva anume.
Cuvinte apropiate ca sens sunt:
• eroism – capacitatea de a săvârşi fapte mari, vitejeşti;
• eroic – caracteristic eroilor, măreț, grandios.
Cuvântul erou apare și în expresia cultul eroilor, care desemnează acțiunile dedicate omagierii celor căzuți pe front
în Primul şi al Doilea Război Mondial.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Cubul este o metodă care evidențiază operațiile gândirii în raport cu un conținut şi poate fi folosită atât în
etapa de evocare, cât şi în cea de reflecție.
Activitatea se poate desfăşura individual sau în grup. Un elev sau o grupă pot rezolva toate cele şase fețe ale
cubului sau numai o față.
Raportarea este bine să se facă în ordinea operațiilor, care pot fi numerotate chiar pe cub:
1. Descrie! (se cere să se descrie un personaj, un peisaj etc.)
2. Compară! (se compară două personaje, două acțiuni etc., evidențiindu-se asemănările şi deosebirile)
3. Asociază! (se cer asocieri surprinzătoare, dincolo de textul studiat)
4. Analizează! (se prezintă în amănunt toate elementele unui aspect al textului)
5. Aplică! (este o cerință care vizează ieşirea din text spre viață)
6. Argumentează! (se formulează o ipoteză față de care elevii sau grupa se poziționează şi construiesc o justificare)
Elevii pot realiza câte un poster pe care să își prezinte răspunsurile.
Provocări
Ex. 1: P
 rofesorul le prezintă elevilor drumul lui Tezeu de la Trezena la Atena, un prilej pentru erou de a-şi dovedi
calitățile înfruntând patru monştri: Perifete, Sinis, Sciron şi Procust. Aceasta este ordinea prezentată de
Alexandru Mitru în Legendele Olimpului, la Homer existând o altă ordine. Elevii citesc informațiile despre
monştrii înfrânți, descoperind astfel alte probe de curaj trecute de Tezeu.
De la numele lui Sinis s-a format cuvântul sinistru care înseamnă „oribil, groaznic, care stârneşte sentimente de
spaimă“. Expresia patul lui Procust sugerează intenția de a reduce diversitatea umană la o singură măsură. Intenția
aceasta înseamnă însă distrugere, fiindcă fiecare om are personalitatea sa care trebuie lăsată să se dezvolte liber.
Ex. 2: P
 erifete reprezintă violența dezlănțuită (omora drumeții lovindu-i cu ghioaga) şi dezordinea (din pricina lui
nu se mai putea merge prin istmul Corint).
Sinis reprezintă anormalitatea, întrucât avea trei ochi, cocoaşă, picioare răsucite şi plăcerea de a provoca
durere (hohotea fericit când pregătea sfârșitul victimelor sale).
Sciron reprezintă dezgustul (broaştele hrănite cu oameni erau apoi mâncate de rege) şi răul (le cerea
drumeților să-i spele picioarele, apoi profita pentru a-i împinge în mare, ca să fie mâncați de uriaşele broaşte țestoase).
Procust reprezintă nerecunoaşterea diversității umane (tâlharul din Atica încerca să reducă toți oamenii la
aceeaşi dimensiune) şi nechibzuința.
Ex. 3: E xercițiu oral, amuzant, ce presupune înțelegerea textului şi capacitatea de a se identifica printr-un joc de rol
cu un personaj. Clasa trebuie amenajată ca pentru o conferință de presă. Vedeta va sta pe scaun şi va exista
un conducător al conferinței, care va da cuvântul reporterilor, care pun întrebări. Fiecare reporter trebuie să
se prezinte şi să spună ce publicație sau ce televiziune reprezintă. După încetarea jocului, elevii vor face o
analiză a acestuia, discutând despre derularea sa, despre cum au fost construite întrebările şi despre felul
în care s-au dat răspunsurile, despre elementele nonverbale şi paraverbale folosite.

III.

Conferința de presă
Se alege o „vedetă“ sau mai multe, care pot fi chiar personaje din operele studiate. Profesorul stabileşte şi cine
sunt „reporterii“ care pun întrebări. Se procedează ca la o conferință de presă: reporterii cer să ia cuvântul, anunță
cine sunt şi ce publicație reprezintă şi pun întrebări, raportându-se la textul studiat. Răspunsurile vedetei trebuie,
de asemenea, să țină seama de textul despre care se discută.
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Lecția 4. Semnificațiile textului (p. 120)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare şi nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.2. Identificarea temei şi a ideilor principale şi secundare din texte diverse
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
B. Conținuturi
Tema. Acțiunea. Personajele
Modele comportamentale în legende greco-romane
C. Scenariul didactic

REFLECŢIA
Provocări
Este un exercițiu de reflecție. Elevii înțeleg că omul însuşi este un labirint în care se ascund monştri precum frica,
agresivitatea, ignoranța, izolarea, singurătatea, invidia, care îl pot dezumaniza. Copiii vor propune soluții prin care
omul îşi poate păstra calitățile.
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III.

CONSTITUIREA SENSULUI
Interpretare
Ex. 1: Tema textului este lupta împotriva monstruozității sub orice formă s-ar înfățişa.
Ex. 2: Elevii se poziționează în funcție de variante şi îşi justifică opțiunea.
Ex. 3: A
 tenienii obțin libertatea, ei nu vor mai plăti tributul în tineri şi cetatea lor nu se mai supune Cretei.
Ex. 4: R
 ăspunsul trebuie să fie personal şi să-l conştientizeze pe elev că faptele bune sunt de mare preț și nu
răsplata lor materială este importantă.
Ex. 5: Tezeu se gândește că ar putea fi urmărit de cretani, de aceea le scufundă navele, să-i împiedice să-l captureze. Tot de teama de a nu fi urmărit pleacă prea repede de pe insula Naxos şi uită de Ariadna.
Ex. 6: Elevii aduc argumente pentru ceea ce cred ei că a determinat victoria lui Tezeu.
Ex. 7: Cele trei justificări trebuie să-i conducă pe elevi la ideea că labirintul are semnificații păstrate până astăzi.
Ex. 8: A
 riadna îi dă ghemul lui Tezeu pentru că s-a îndrăgostit de el şi pentru că are încredere în el, fiind convinsă
că tânărul atenian o va lua de soție.
Ex. 9: Tezeu o face să sufere pe Ariadna, pe care o lasă pe insula Naxos, fără să se mai întoarcă s-o ia. Din cauza
lui suferă şi tatăl său, care, de durere că și-a pierdut fiul, se sinucide când vede pânzele negre ale corăbiilor
pe care Tezeu uitase să le schimbe.
Ex. 10: • Tezeu – forța şi rațiunea;
• Minos – ruşinea;
• Minotaurul – violența;
• Ariadna – iubirea capabilă de sacrificii;
• Egeu – iubirea paternă.
Ex. 11: Se pot susține ambele situații şi profesorul îi va ghida pe elevi să argumenteze şi să contraargumenteze.
Ex. 12: Elevii lărgesc interpretarea legendei, înțelegând că lumea în ansamblu poate fi un labirint simbolic în care
omul trebuie să se descurce şi să învingă un monstru simbolic, care este răul sub orice formă.
Ex. 13: Elevii dau răspunsuri personale. Pentru sugestii, se poate vizona AMII-ul animat din varianta digitală
(p. 120).

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

EVOCAREA
Profesorul le poate cere elevilor să asocieze o personalitate contemporană cu Tezeu şi să-și motiveze alegerea.

Portofoliu
Exercițiu de creativitate, pe care elevii îl pot rezolva ca temă pentru acasă. În portofoliu se poate pune cvintetul
propriu, dar şi modelul din manual, ce poate fi ilustrat după ce este transcris pe o coală, fie de mână, fie la calculator.

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Cvintetul este o metodă folosită în etapa de reflecție şi care le cere elevilor creativitate. Constă în elaborarea
unui text poetic alcătuit din cinci versuri prin care se rezumă şi se sintetizează ideile unei lucrări studiate sau chiar
ale unei noțiuni de teorie literară. Pe lângă înțelegerea textului, metoda este eficientă pentru stimularea capacității
de exprimare nuanțată a unei idei.
Se recomandă ca profesorul să explice atent structura cvintetului şi să ofere un model. Elevii pot scrie pe o coală
textul şi îl pot ilustra pentru portofoliu. Produsele lor pot fi afişate sau pot alcătui mici cărți ale clasei ce ilustrează
o anumită temă.
Structura versurilor unui cvintet este următoarea:
• versul 1 este un substantiv ce constituie cuvântul-cheie al poeziei, subiectul acesteia;
• versul 2 este alcătuit din două adjective prin care se descrie obiectul, ființa, ideea ce este subiectul poeziei;
• versul 3 conține trei verbe care arată acțiuni ale subiectului; de obicei, aceste verbe sunt la modul gerunziu, dar
pot fi şi la alte moduri;
• versul 4 este alcătuit din patru cuvinte ce exprimă sentimentele elevului față de subiect;
• versul 5 este format dintr-un cuvânt, un substantiv, care sintetizează subiectul abordat.
Modelul oferit trebuie să exemplifice şi aşezarea în pagină, centrată pe cuvântul care este subiectul poeziei.

Lecția 5. Textul explicativ (aplicativ) (p. 121)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare şi nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.5. O
 bservarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
B. Conținuturi
Textul explicativ (aplicativ)
C. Scenariul didactic
EVOCAREA
Profesorul poate propune, ca exercițiu de dezgheț, un ciorchine despre Grecia, fiecare elev spunând un cuvânt
sugerat de acest spațiu.
CONSTITUIREA SENSULUI
Aplicații
Ex. 1: În text, sunt menționate insulele Creta şi Naxos şi oraşul Atena.
În lecția 2 mai sunt menționate: Cnossos, capitala Cretei, Trezena, oraşul natal al mamei sale şi de unde
Tezeu pleacă spre Atena.
Ex. 2: C
 ele două trasee indică drumul făcut de Tezeu de la Atena la Cnossos, aflat în insula Creta, şi apoi din
această insulă spre Atena, cu o escală pe insula Naxos, unde o lasă pe Ariadna.
Ex. 3: E levii citesc textul cu voce tare sau în gând şi apoi confecționează corabia de carton. Este bine să fie lăsați
să construiască singuri, pentru a se verifica dacă au înțeles instrucțiunile. Produsele pot fi expuse şi folosite
ulterior pentru a marca un traseu pe hartă.
Ex. 4: A. c.; B. b.
Ex. 5: Titlul: Corabie; subtitlurile: Materiale necesare şi Confecționare.
Literele apar cu un corp mai mare şi sunt scrise cu bold pentru a se evidenția față de restul textului.
Ex. 6: Textul are patru paragrafe, evidențiate prin numerotare.
Ex. 7: Verbele sunt la timpul prezent.
Ex. 8: Schițele ajută la înțelegerea operațiilor de executat.
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Textul injonctiv este un text explicativ care indică modul de a acţiona, conform tipologiei lui J.M. Adam
(Textes, types et prototypes, 2001).
Acest tip de text este organizat în părți distincte evidențiate de marcatori sau de cuvinte scrise colorat și în
bold, pentru a puncta ideile cele mai importante ale textului. Așezarea în pagină este legată de imagini care dau
coerență textului și îi ușurează înțelegerea. Există, de asemenea, în text și alte cuvinte scrise colorat și bold, prin
care se înlesnește rezumarea informațiilor.
TEMĂ
Găsiți şi prezentați trei deosebiri între textul lui Florin Bican Tezeu şi Minotaurul şi textul Corabia, studiat în această
lecție. (Exercițiul poate fi dat şi ca o provocare în clasă sau poate fi rezolvat ora următoare.)
Rezolvând acest exercițiu, elevii vor observa că există texte:
• continue, organizate în paragrafe, care folosesc diferite timpuri verbale, au un narator, se bazează exclusiv pe
comunicarea prin cuvânt (Tezeu şi Minotaurul de Florin Bican);
• discontinue, care pot avea o parte de text continuu şi o parte alcătuită din imagini: scheme, fotografii, grafice,
desene, tabele, diagrame (textul explicativ Corabia).

B. Conținuturi
Textele multimodale. Comparația
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Ca exercițiu de dezgheț, profesorul le poate cere elevilor să indice alte modalități de comunicare în afară de comunicarea prin cuvânt:
• gesturile (aprobarea sau negarea prin mişcarea capului, predarea prin ridicarea mâinilor, despărțirea prin fluturarea mâinii, amenințarea prin strângerea mâinii în pumn etc);
• semnele (limbajul surdo-muților, semnele polițiştilor de la circulație etc.);
• imaginile (semnele de circulație, indicatoarele rutiere, reclamele, emoticoanele etc.);
• sunetele (fluierul arbitrului, al polițistului, sirenele de alarmă, codul Morse etc.);
• mimica (bucuria prin zâmbet, suferința prin lacrimi, tristețea prin lăsarea colțurilor gurii etc.);
• culorile (negrul sau violetul semnifică doliu, culorile semaforului înseamnă: interdicție – roșu, permisiune –
verde, aşteptare – galben etc.);
• forma obiectelor (limbajul Braille pentru orbi, sârma ghimpată interdicție etc.);
• mirosul (mirosul floral este asociat cu delicatețea, mirosul de transpirație provoacă, de regulă, repulsie).
Pentru început
Ex. 1: În desenele animate, în filme, în videoclipuri se povesteşte cu ajutorul imaginii, al cuvintelor şi, uneori, al
muzicii.
În piesele de teatru se povesteşte prin cuvinte, prin intonație, prin gesturi, prin mimică, prin mişcarea scenică.
În operă se povesteşte prin muzică, prin cuvinte, prin gesturi, prin mimică, prin mişcarea scenică.
În operetă se povesteşte prin muzică, prin cuvinte, prin intonație, prin gesturi, prin mimică, prin mişcarea
scenică.
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III.

A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare şi nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Lecția 6. Textul multimodal. Comparația (pp. 122 – 123)

În balet se povesteşte prin dans şi prin muzică.
În pantomimă se povesteşte prin gesturi și mimică.
În jocurile pe calculator şi pe paginile de internet se povesteşte prin imagine şi prin cuvinte.
După discuția cu elevii se poate viziona AMII-ul animat de la p. 122, Pentru început.
Ex. 2: Imaginea completează şi uneori aduce informații suplimentare față de textul dintr-un afiş sau dintr-o povestire ilustrată.
CONSTITUIREA SENSULUI
Profesorul anunță că textul care îmbină comunicarea prin cuvânt cu alte tipuri de comunicare se numeşte text
multimodal, acesta constituind subiectul lecției. Adaugă că se va studia şi comparația şi scrie titlul pe tablă.
Sintetizează apoi informațiile despre tipuri diferite de comunicare şi scrie pe tablă definiția textului multimodal de
la rubrica Repere.
Profesorul îi întreabă pe copii dacă au citit benzi desenate şi prin intermediul cui se comunică în acestea. Le spune
că banda desenată este un tip de text multimodal, fiindcă îmbină comunicarea prin cuvinte cu aceea prin imagini.

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Textul multimodal. Banda desenată – Explorare
Ex. 1: E ste citită banda desenată făcută după Hoțul fulgerului de Rick Riordan şi profesorul le explică elevilor legătura cu legendele greceşti. Este vizionat AMII-ul video despre autorul american Rick Riordan.
Profesorul le poate distribui elevilor o fişă (vezi Anexa 25) prin care este prezentat eroul grec Perseu, fișă pe care
elevii o pot citi în gând în clasă sau acasă. O altă posibilitate este ca profesorul să le rezume oral legenda.
După citirea benzii desenate, profesorul stabileşte cu elevii care a fost direcția lecturii: de la stânga la dreapta, pe
linii, de sus în jos.
Ex. 2: În banda desenată, pe lângă comunicarea prin cuvinte se foloseşte şi comunicarea prin imagini, fiind un text
multimodal. Profesorul scrie pe tablă definiția benzii desenate, iar elevii o notează în caiete.
Profesorul le spune elevilor că o pagină de bandă desenată se numeşte planşă, iar un rând de desene poartă
numele de bandă (noțiunile pot fi scrise pe tablă). Este reamintită de la clasa a IV-a noțiunea de vinietă, imagine
delimitată de un cadru. Mărimea vinietelor are semnificație: cele mari prezintă momente importante ale acțiunii şi
cel mici arată o accelerare a întâmplărilor (aşa cum este ultima bandă) sau fapte mai puțin importante.
Ex. 3: S
 e stabileşte mai întâi cine este naratorul întâmplării (Percy Jackson, deopotrivă personaj în povestire). Cuvintele lui sunt indicate de elevi şi se observă că sunt plasate în chenare care se numesc recitative.
Replicile personajelor sunt plasate în bule rotunde sau ovale, cu orientare spre personajul care vorbeşte.
Bulele pot avea formă dreptunghiulară, iar atunci conțin mesaje neutre. Bulele care seamănă cu un norişor
din care se desprind alți norişori se folosesc pentru gânduri ale personajelor. Contează şi culoarea bulelor,
fiindcă nu toate sunt albe (roşul exprimă o trăire intensă, culorile deschise se folosesc pentru a sugera
lucruri mai îndepărtate).
Literele repetate din vinieta cea mai mare (zzzz) exprimă zgomotul produs de fulgerul care a lovit maşina.
Semnele de punctuație din interiorul bulelor sau plasate în desen redau sentimente ale personajelor. Atunci
când replica se reduce la semne de punctuație, mimica personajului contează și ea în „citirea“ nedumeririi/
uimirii personajului.
În desene, pot să apară şi cuvinte care imită zgomotele din jur: bum, bum, bum. Mărimea literelor este, de
asemenea, importantă, literele mai mari arătând creşterea intensității sunetului. Cuvintele scrise îngroșat
sau cu caractere mai mari pot exprima diferite sentimente ca furia, surpriza, frica etc.
Profesorul sintetizează pe tablă aceste informații, cuprinse succint în rubrica Repere, elevii scriindu-le în caiete.
Pentru completarea informațiilor, se poate viziona AMII-ul animat de la p. 123, din versiunea digitală a manualului.
REFLECŢIA
Aplicații
Ex. 1: În banda desenată sunt şapte viniete. În text există trei recitative: primul în care Percy se prezintă şi povesteşte cum a ajuns în cabana de pe malul mării şi două în care se face legătura între diferitele momente ale
acțiunii.
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Ex. 2: E levii formulează câte o idee, profesorul evidențiind că banda desenată este o narațiune. Se va atrage
atenția asupra anumitor aspecte care au legătură cu textul de bază din unitate. În a treia vinietă, apare
Grover, prietenul lui Percy, care este un satir, lucru descoperit de personajul principal chiar în acel moment.
După accidentul de maşină, apare Minotaurul, autorul Rick Riordan combinând în cartea sa mai multe elemente din legendele greceşti. Percy îl înfruntă pe Minotaur şi îl ucide.
Ex. 3: P
 oate fi rezolvat în clasă sau poate fi dat ca temă pentru acasă. Pentru informații suplimentare despre
banda desenată românească, se vizionează AMII-ul static din varianta digitală.
Ex. 4: Manualele sunt texte multimodale, pentru că transmit informațiile prin cuvinte, dar şi prin imagini.
Comparația – Explorare
Ex. 1: P
 rofesorul le explică elevilor că oamenii fac în general multe comparații, acestea fiind operații ale gândirii.
Li se poate cere elevilor să facă unele comparații obişnuite, precum: alb ca ..., viclean ca ... etc.
În comparația cabană ca o scoică, asemănările nu sunt la fel de evidente, ceea ce o transformă într-o exprimare
surprinzătoare, expresivă.
Profesorul desenează pe tablă o schemă pentru a găsi însuşirile comune ale cabanei şi ale scoicii.

cabană
Elemente comune:
– închidere;
– capacitate de ascundere;
– culoare sidefie etc.

Ex. 2: Cuvântul care leagă cele două substantive este ca.
Profesorul dă informațiile de la rubrica Repere şi prezintă AMII-ul static din varianta digitală.
Aplicații
Comparațiile sunt: „luna ca o vatră de jăratic“, „gânditoare ca o frunte de poet“, „galbenă ca un bostan“.
Portofoliu
Elevii pot realiza banda desenată acasă sau în ora de educație plastică, dacă există deschidere în acest sens.
După alegerea celor mai bune lucrări, sunt discutate calitățile acelor benzi desenate. Fiecare elev își adaugă planşa/
planşele în portofoliu.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

scoică

Autoevaluare
Se aplică testul de autoevaluare.

45 de puncte
20 de puncte
25 de puncte

III.

Barem minitest – finalul secțiunii de Lectură (p. 123)
I. 1. – b; 2 – c; 3. – b. (3 x 15 p.) 								
II. De exemplu: Tânărul le găsește pe gorgone dormind., Perseu taie capul Meduzei. (2 x 10 p.)
III. De exemplu: Perseu nu poate învinge gorgonele pentru că ele sunt nemuritoare. 		
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Lecția 7. Noi pagini – alte idei (pp. 124 – 125)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare şi nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi
B. Conținuturi
Textul nonliterar
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Exercițiu de dezgheț. Profesorul le cere elevilor să dea exemple de eroi contemporani copii, cunoscuți de ei.
Se citesc informații despre Malala Yousafzai, folosindu-se manualul și AMII-ul video din varianta digitală.

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Lectura – Cu cărțile închise, elevii ascultă textul în lectura profesorului sau îl audiază în lectura din manualul digital. Apoi elevii punctează ce i-a impresionat cel mai mult în episodul redat din viața Malalei.
CONSTITUIREA SENSULUI
Discutarea textului
Ex. 1: P
 ersoanele care apar în text sunt Malala, tatăl ei și o jurnalistă pakistaneză de la GEO TV. Elevii trebuie să
facă deosebirea dintre persoane, care au existență reală – ca în cazul acestui text autobiografic –, şi personaje, care sunt proiecția imaginară a unui scriitor.
Ex. 2: Întâmplările se petrec în Pakistan în 2012.
Ex. 3: M
 alala luptă pentru dreptul fetelor la educație, pentru că în țara ei talibanii le interziseseră fetelor să studieze.
Ex. 4: Lupta ei o expune la sacrificiul suprem, în societatea intolerantă în care trăia.
Ex. 5: P
 e baza metodei predării reciproce, elevii vor realiza singuri planul simplu al textului, ceea ce creează
independență în elaborarea acestui tip de lucrare.
Predarea reciprocă este o metodă bazată pe cooperare prin care elevii învață, unii dintre ei jucând rolul de
profesor. Recomandăm ca această metodă să se aplice după ce realizarea planului simplu a fost exersată de mai
multe ori, elevii căpătând abilități de formulare a ideilor principale.
Profesorul va împărți textul în şase fragmente şi va alege şase elevi care vor juca rolul profesorului. Restul clasei
este împărțit în șase grupe de câte 4 – 7 elevi. Fiecărui elev care este desemnat să fie profesor îi revine o grupă şi
o anumită parte din text. Aceşti elevi vor primi o fişă (vezi Anexa 26) cu paşii pe care îi vor urma când vor juca rolul
de profesor:
Profesorul poate sta în spatele clasei, asistând la desfăşurarea lecției și intervenind doar dacă este neapărat nevoie. După ce toate grupele au lucrat, pe tablă şi în caietele tuturor elevilor se va găsi planul simplu de idei al textului.
Metoda are o eficiență ridicată mai ales în cazul textelor informative.
Schimbarea rolurilor presupune empatie din partea elevului care preia rolul conducător şi curaj din partea profesorului, dar va ajuta la înțelegerea reciprocă şi la crearea unei atmosfere mai relaxate în clasă.
Ex. 6: C
 uriozitatea şi îngrijorarea o fac pe Malala să urmărească reacțiile tatălui ei şi ale jurnalistei pakistaneze.
Când vede pe ecranul calculatorului că fusese amenințată cu moartea trăiește uluială, suprindere. Apare
în acel moment certitudinea pericolului şi îşi aminteşte de frica trăită cu trei ani în urmă când mergea la
şcoală ascunzând cărțile sub văl. Malala priveşte situația cu mult calm şi închide calculatorul. Are curaj şi
îşi îmbărbătează tatăl care era gata să plângă. Pe lângă neînfricare, Malala dă dovadă de toleranță, fiindcă
se gândeşte că nu trebuie să răspundă cruzimii cu aceeaşi monedă.
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Ex. 7: M
 alala a moştenit curajul de a apăra cauze nobile de la tatăl ei, care se teme ca fiica lui să nu pățească
ceva rău.
REFLECŢIA
Ex. 8: D
 evotamentul Malalei merge până la sacrificiul suprem. Ea ştie că exemplul ei este foarte important pentru
toate fetele din țara sa.
Ex. 9: M
 alala dovedește curaj şi îi spune tatălui său că, dacă va muri, exemplul ei va fi și mai puternic. Generozitatea se vede în dorința de a lupta pentru ceilalți până la sacrificiu. Pacifismul se vede în convingerea că
nu trebuie să răspundă la violență cu violență. Hotărârea se vede în dorința neclintită de a avea acces la
educație şi din perseverența cu care le îndeamnă pe toate fetele să facă acelaşi lucru. Solidaritatea se vede
în hotărârea de a continua lupta pentru toate fetele din Pakistan.
Ex. 10: Amândoi au mult curaj şi luptă pentru cei din neamul lor. Malala trebuie să înfrângă și ea un monstru, care
este fanatismul talibanilor, combinat cu neştiința şi ura. Amândoi sunt tineri şi hotărâți să îi ajute pe ceilalți.

Lecția 8. Modele comportamentale eroice de-a lungul timpului (pp. 126 – 127)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare şi nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi
B. Conținuturi
Modele comportamentale în legende greco-romane
Textul explicativ (aplicativ)
C. Scenariul didactic

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Biblioteci deschise
Este bine ca elevii să completeze şi un jurnal de lectură, pe care profesorul îl poate verifica.
Pentru stârnirea curiozității, elevii vor audia AMII-ul static din varianta digitală.

Pentru început
Ex. 1: T
 ezeu reprezintă curajul şi forța de a înfrunta răul şi de a-l învinge. De asemenea, Tezeu dă dovadă de devotament față de poporul său şi de generozitate.
Ex. 2: E levii sunt încurajați să răspundă personal. Una dintre concluzii ar putea fi că eroii sunt un simbol al evoluției
umane, al triumfului binelui asupra răului şi omul are permanent nevoie de asemenea modele.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: P
 rofesorul formează grupele şi împarte fişele de lucru (vezi Anexa 27). Elevii au 10 – 15 minute pentru a
citi textul şi a completa fişa grupei. Fiecare grupă are două minute pentru a comunica ce a notat la primele
două rubrici. Elevii pot folosi şi informațiile din AMII-ul static de la p. 126 și din cele două AMII-uri video de
la p. 127.
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III.

EVOCARE
Exercițiu de dezgheț – profesorul le poate propune elevilor să îşi amintească numele de eroi despre care au discutat în această unitate şi, într-un minut, să le scrie pe un post-it pe care să-l lipească pe un panou. Profesorul citeşte
bilețelele şi completează lista, dacă este cazul. Va stabili şi ce bilețele au cele mai multe personaje.

Metoda Ştiu – Vreau să ştiu – Am învățat este o metodă pe care se poate structura întreaga lecție, pentru
că cele trei secvențe corespund fazelor evocare, constituirea sensului, reflecție. Se poate folosi şi ca metodă aplicabilă în etapele de evocare şi de constituirea sensului.
Este o metodă eficientă mai ales în studiul textelor nonliterare.
Completarea primelor două rubrici se poate face pe baza textului-suport, dar se pot include și cunoștințe pe care
elevii le au, fără să apară în textul de studiat. După discuția în grupă, se completează o fişă a grupei şi un reprezentant o prezintă oral. Se discută apoi textul-suport, iar la sfârşitul orei se completează ultima rubrică.
Metoda este eficientă pentru ca elevii să conştientizeze ce ştiu şi ce au învățat prin studierea textului.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Ex. 2: C
 ulorile au rolul de a evidenția epocile/etapele şi informațiile esențiale. Marcatorii (pătratele din fața alineatelor) împart textul în părți distincte ce urmăresc evoluția în timp a ideii de erou.
Textul explicativ
Există marcatori care evidenţiază textul explicativ, care se poate recunoaşte după:
• prezentarea care permite o înțelegere rapidă a textului, printr-o așezare specifică în pagină, susținută de imagini;
• textul scris la persoana a III-a;
• existența unor cuvinte care dau informații despre relațiile temporale (secolul, mileniul etc.) și cauzale (de aceea,
deoarece etc.);
• utilizarea timpului prezent;
• folosirea unui vocabular precis, uneori chiar tehnic.
Ex. 3: a. Ghilgameş;
b. Heracle, Tezeu, Perseu, Ahile, Ulise;
c. Eneas;
d. sfântul, regele, cavalerul;
e. eroul național
f. eroul universal (supereroii).
Ex. 4: Curajul, forța, inteligența, devotamentul, generozitatea. Se dau şi informațiile de la rubrica Repere.
Ex. 5: Răspunsul este personal şi poate fi susținut şi pro, şi contra.
REFLECŢIA
Aplicații
Ex. 1: Elevii pot da exemple din ce au citit, din AMII-ul static (p. 127) sau căutând pe internet.
Ex. 2: Elevii pot realiza un poster pe care un reprezentant al grupei îl prezintă oral.
Ex. 3: S
 e completează ultima rubrică de la fişa grupei şi un alt elev decât primul prezintă ceea ce consideră elevii
că au învățat.

III.

Portofoliu
Recomandăm ca elevii să rezolve tema acasă şi prezentările să se facă în clasă, dacă este timp. Dacă nu este
timp, se poate face un tur al galeriei cu lucrările elevilor. După o perioadă anunțată, fiecare elev lipește un post-it pe
lucrarea preferată.
Realizarea cărții se poate face de către un elev care poate fi desemnat redactor.

Lecția 9. Atitudini comunicative. Acte de limbaj: a întreba, a solicita, a felicita (pp. 128 – 129)
A. Competențe specifice
1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale şi de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite şi/sau a
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate
1.4. R
 ealizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i)
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B. Conținuturi
Atitudini comunicative: atenție, empatie
Unitățile comunicării: actele de limbaj (a întreba, a solicita, a felicita); perechea de adiacență: întrebare – răspuns)
C. Scenariul didactic
Scenariul didactic se poate desfășura pe parcursul a două ore.

Profesorul va conduce apoi analiza activităților din etapele de evocare și de explorare, prin dialog frontal cu clasa,
astfel încât elevii să tragă concluzia că în comunicare sunt importante nu doar informațiile sau ideile comunicate, ci
și mijloacele nonverbale și paraverbale care le însoțesc (rubrica Repere). Profesorul va defini atitudinile comunicative, atenția și empatia.
Aplicații
Jocul de rol propus este utilizat pentru fixarea informațiilor și formarea/exersarea competențelor. (Pentru explicarea metodei jocului de rol, a se revedea descrierea de la pp. 96 – 97.)
Elevii se grupează după preferințe sau pe criteriul proximității în echipe de 4 – 5 și își aleg un moderator prin tragere la sorți. Se pot trage la sorți și doi moderatori, astfel încât pe parcursul activității să își schimbe rolurile și să aibă
fiecare posibilitatea de a prezenta. În acest caz, trebuie ca fiecare dintre aceștia să evalueze cel puțin câte doi colegi.
Pentru alegerea eroilor și pregătirea prezentărilor, se poate lăsa la început un minut, apoi elevii își încep activitatea.
Moderatorii se vor asigura că prezentările respectă încadrarea în timp și vor completa fișele de evaluare. Un minut
se va aloca la final pentru discuții. Jocul de rol trebuie să se încadreze în 10 minute, profesorul va monitoriza timpul.
REFLECȚIE
Reflecția este dedicată discuțiilor, moderatorii vor prezenta grupului ce au observat, vor aprecia prestația fiecărui
coleg, iar aceștia vor spune cum s-au simțit în timp ce prezentau.
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III.

CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: E ste rezolvat de elevi în perechi; profesorul solicită apoi câteva răspunsuri, conducând discuția înspre identificarea celor corecte.
a. o informație: cățelul nu este binevenit;
b. o stare/o atitudine a vorbitorului: iritare, nervozitate;
c. o așteptare de la ascultător: îi solicită imperativ să scape de cățel;
d. o apreciere a relației dintre vorbitor și ascultător: de tip autoritar, superioritate-inferioritate.
Ex. 2: P
 resupune răspunsuri subiective. Pentru prima propoziție elevii pot menționa în privința tonalității atât
nuanțe de rugăminte, de milă, cât și de entuziasm sau hotărâre. În privința gesturilor, se poate indica apropierea palmelor sub forma unei rugăminți. Pentru a doua propoziție răspunsurile pot oscila, în privința
tonalității, de la iritare până la nervozitate exprimate cu voce ridicată. În privința gesturilor, se poate indica
brațul îndreptat autoritar, cu degetul întins.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

– Prima oră –
EVOCARE
Profesorul le poate solicita elevilor să își amintească o situație în care au avut un invitat la clasă sau au participat
cu clasa la un eveniment (prezentare de carte, deschiderea unei expoziții etc.). Apoi se propune ex. 1 de la rubrica
Pentru început. Elevii notează în caiete observațiile personale, apoi le discută frontal sau poate exista o abordare
inversă, prin discuție frontală, urmată de notarea individuală a ceea ce a reținut fiecare elev.
Ex. 2 se realizează de asemenea frontal, elevii sunt încurajați să apeleze la experiența lor și să identifice cât mai
diverse surse disturbatoare, nu doar de natură umană. Se poate face referire și la jocul de rol pe care l-au regizat
la începutul Lecției 7 din cadrul Unității 3 (Ascultarea activă). De asemenea, se poate apela și la AMII-ul static din
varianta digitală.

– Ora a doua –
EVOCARE
Profesorul discută cu elevii despre experiența orei anterioare, actualizând informațiile despre atitudinile comunicative și încurajându-i să își reamintească ce emoții au trăit în timpul prezentării, dar și al evaluării.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: Elevilor li se propune spre lectură individuală discursul Adorei Svitak.
Ex. 2: Se va rezolva individual, în scris, presupunând răspuns subiectiv.
Ex. 3: S
 e rezolvă frontal: a întreba – Când vi s-a spus ultima oară că sunteți copilăroși?; a solicita – Dar vă invit să
vă gândiți la imperialism și la colonizare, la războaiele mondiale...; a felicita – ascultându-mă, ați dovedit că
vă pasă.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Profesorul conduce dialogul înspre definirea celor trei acte de limbaj (Repere), elevii putând fi solicitați să le definească ei sau să formuleze variante de manifestare a acestora.
REFLECȚIA
Aplicații
Exercițiile propuse se vor desfășura sub titlul generic Fiecare elev are dreptul, ca un joc.
Pentru ex. 1, la întrebările formulare de elevi fie răspunde profesorul, fie pot răspunde elevi.
Pentru ex. 2, fiecare elev își va alege un partener de discuție. Profesorul poate selecta, în funcție de timpul avut la
dispoziție, câțiva elevi care formulează solicitările, iar la final se votează solicitarea câștigătoare.
Ex. 3 se va realiza similar cu jocul de la ex. 2, dar alegându-se alți elevi, sau poate fi dat ca temă de reflecție pentru
acasă, urmând ca elevii să își prezinte felicitările la începutul orei următoare.

Lecția 10. Pronumele. Pronumele personal (pp. 130 – 131)
A. Competențe specifice
4.1. U
 tilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
B. Conținuturi
Pronumele. Pronumele personal (actualizare)
C. Scenariul didactic

III.

EVOCARE
Pentru început
Elevii citesc textele de sub fotografii şi profesorul le poate da informații suplimentare despre eroii contemporani
reprezentați.
Substituția: a. ea; b. el; c. ea; d. el.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: a. ei; b. ele.
Se defineşte pronumele – se notează pe tablă definiția.
Ex. 2: Fata: tu, eu.
Băiatul: voi, eu, ei.
Se defineşte pronumele personal – se notează pe tablă definiția.
Ex. 3: tu – persoana a II-a, numărul singular;
eu – persoana I, numărul singular;
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Deschideri
Corect: N-o s-o chem pe Maria să m-ajute, că doar nu-i mama!!!
Greşelile apar din cauza necunoaşterii pronumelui personal.
Se audiază AMII-ul static din digitală a manualului, vizând scrierea unui SMS.
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III.

REFLECŢIA
Exerciții
Ex. 1: ea, o (aplicat-o), i, ei.
Recomandăm ca profesorul să ofere mai multe informații despre Marie Curie.
Ex. 2: a. vouă – persoana a II-a, numărul plural; vă – persoana a II-a, numărul plural;
b. (pe) tine – persoana a II-a, numărul singular; te – persoana a II-a, numărul singular;
c. nouă – persoana I, numărul plural; ne – persoana I, numărul plural;
d. lor – persoana a III-a, numărul plural; le – persoana a III-a, numărul plural;
e. (pe) ea – persoana a III-a, numărul singular; o – persoana a III-a, numărul singular;
f. mie – persoana I, numărul singular; mi – persoana I, numărul singular.
Ex. 3: a. le; b. i; c. îi; d. îl; e. le; f. îi.
Ex. 4: A:
B:
a. pronume personal;
a. substantiv comun;
b. pronume personal;
b. substantiv comun;
c. verb;
c. pronume personal;
d. pronume personal;
d. substantiv comun.
Suplimentar se rezolvă AMII-ul interactiv din varianta digitală (p. 131).
Ex. 5: • Nu-l cunosc pe acest băiat.
• N-o înțeleg pe Ioana.
• Lui George nu-i dau niciun sfat.
• Ce-l vei întreba?
Ex. 6: a. mi-au, la;
b. i-a;
c. nea, ne-a.
Ex. 7: a. „le“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, genul feminin, forma neaccentuată;
b. „ele“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, genul feminin, forma accentuată;
„l“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, forma neaccentuată;
c. „el“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, forma accentuată;
„i“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul feminin, forma neaccentuată;
„lui“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, forma accentuată;
„de ea“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul feminin, forma accentuată, precedat
de prepoziția simplă „de“;
d. „le“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, genul feminin, forma neaccentuată.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

voi – persoana a II-a, numărul plural;
eu – persoana I, numărul singular;
ei – persoana a III-a, numărul plural.
Se face schema cu persoanele şi numerele pronumelui personal.
Ex. 4: a. el – genul masculin;
c. ei – genul masculin;
b. ea – genul feminin;
d. ele – genul feminin.
Se face schema pentru genul pronumelui.
Ex. 5: Toate cuvintele sunt pronume personale, care au două forme: accentuate şi neaccentuate. Se face schema
pe tablă. Se arată cum se pronunță.
Suplimentar se rezolvă AMII-ul interactiv din varianta digitală a manualului (p. 131).

Lecția 11. Pronumele personal de politețe (pp. 132 – 133)
A. Competențe specifice
4.1. U
 tilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
B. Conținuturi
Pronumele personal de politețe

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Exercițiu de dezgheț: profesorul le poate cere elevilor să scrie în caiet o replică prin care un copil, aflat într-o excursie într-un oraș pe care nu-l cunoaște, întreabă un localnic unde poate găsi un magazin. Fiecare elev citeşte replica pe care a propus-o. Profesorul le spune elevilor că au folosit cuvinte care sunt pronume de politețe, pe care le vor
studia în această lecție. Se scrie titlul pe tablă.
Tot ca exercițiu de dezgheț poate fi folosit AMII-ul static de la p. 132 (audiția poeziei Constanței Buzea) din manualul digital.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: C
 uvintele scrise colorat indică politețea, respectul în adresare. În locul lor, se pot folosi pronume personale.
Se dă definiția pronumelui personal de politețe şi se scrie pe tablă.
Ex. 2: „dumneavoastră“ – pronume personal de politețe, persoana a II-a, numărul plural;
„dumneata“ – pronume personal de politețe, persoana a II-a, numărul singular;
„dumitale“ – pronume personal de politețe, persoana a II-a, numărul singular;
„dumneaei“ – pronume personal de politețe, persoana a III-a, numărul singular, genul feminin.
Genul apare doar la persoana a III-a.
Profesorul completează graficul cu formele pronumelui personal de politețe din limba română.
Se atrage atenția că pronumele dânsul este introdus în rândul pronumele personale de politețe, dar este folosit în
continuare și cu valoare de pronume personal, în anumite regiuni ale țării.
Ex. 3: Exprimă politețea. Se dau informațiile de la rubrica Repere.
Ex. 4: a. Maiestatea/Majestatea Sa;
b. Domnia Sa.
Se completează informațiile de la rubrica Repere cu variantele de limbaj familiar.
REFLECŢIA
Exerciții
Ex. 1: • pronume personal de politețe: dumnealui;
• formule reverențioase: Excelența Sa.
Ex. 2: el, -l, i-.
Ex. 3: a – 3; b – 1; c – 6; d – 5; e – 2; f – 4.
Ex. 4: a. A; b. F; c. A; d. F.
Suplimentar, se rezolvă AMII-ul interactiv de la p. 133, din varianta digitală a manualului.
Ex. 5: „dumneaei“ – pronume personal de politețe, persoana a III-a, numărul singular, genul feminin;
„dumnealor“ – pronume personal de politețe, persoana a III-a, numărul plural, genul masculin;
„dumnealui“ – pronume personal de politețe, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin.
Ex. 6: • dv., dvs., d-voastră;
• d-lor;
• d-ei;
• d-lui.

180

Ex. 7: Jocul poate fi repetat cu mai multe perechi.
Un exemplu de utilizare ironică a pronumelui personal de politețe se poate vedea în informațiile din AMII-ul static
de la p. 133, din varianta digitală a manualului.
Portofoliu
Exercițiul poate fi dat ca temă pentru acasă. Profesorul va recomanda elevilor să redacteze invitația pe un cartonaș.

Lecția 12. Adjectivul. Articolul demonstrativ (pp. 134 – 135)
A. Competențe specifice
4.1. U
 tilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacțiunea verbală

EVOCARE
Pentru început
În cadrul jocului, recomandăm să fie citite mai multe propoziții, nu doar cele ale câştigătorilor.
CONSTITUIREA SENSULUI
Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul determinat – Explorare
Ex. 1: radioactiv, dublă, timidă, recente, desenat.
Ex. 2: • păianjen determinat de radioactiv;
• o viață determinat de dublă;
• înfățişarea determinat de timidă;
• adaptările determinat de recente;
• personajul determinat de desenat.
Se dă definiția adjectivului.
Ex. 3: • păianjen – genul masculin, numărul singular; radioactiv – genul masculin, numărul singular;
• o viață – genul feminin, numărul singular; dublă – genul feminin, numărul singular;
• înfățişarea – genul feminin, numărul singular; timidă – genul feminin, numărul singular;
• adaptările – genul feminin, numărul plural; recente – genul feminin, numărul plural;
• personajul – genul neutru, numărul singular; desenat – genul neutru, numărul singular.
Genul şi numărul substantivelor sunt identice cu genul şi numărul adjectivelor care le determină. Se evidențiază
acordul adjectivului.
Ex. 4: Literele scrise colorat transcriu sunetele care sunt desinențe, care indică genul şi numărul adjectivelor.
Ex. 5: A
 djectivul gri determină un substantiv de genul neutru (costum), un substantiv de genul feminin (aripă) şi
unul de genul masculin (liliac). Două substantive sunt la numărul singular şi unul la plural. Forma adjectivului este invariabilă. Profesorul dă clasificarea de la Repere.
Ex. 6: A
 djectivul desenat este obținut din participiul verbului a desena. Se dă clasificarea adjectivelor în adjective
propriu-zise şi adjective provenite din verbe la participiu.
Ex. 7: A
 djectivul plasat înaintea substantivului determinat preia articolul hotărât de la substantivul determinat – -l
(uriaşul).
Ex. 8: Adjectivele sunt atribute.
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III.

C. Scenariul didactic

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

B. Conținuturi
Adjectivul (actualizare). Articolul demonstrativ

Ex. 9: Copiii zglobii – ultimul -i este desinență şi penultimul face parte din cuvânt;
Zglobiii copii – ultimul -i este articol hotărât, penultimul -i este desinență şi antepenultimul face parte din
cuvânt.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Articolul demonstrativ – Explorare
Cuvintele scrise colorat se află între un substantiv şi un adjectiv. Rolul acestor cuvinte este să lege adjectivul de
substantiv.
Profesorul dă informațiile de la rubrica Repere.
REFLECŢIA
Exerciții
Ex. 1: • adjective propriu-zise: nou, încăpător, diverse;
• adjective provenite din verb la participiu: imprimat.
Ex. 2: c.
Suplimentar se rezolvă AMII-ul interactiv de la p. 135, din varianta digitală.
Ex. 3: A
 m cumpărat o revistă frumoasă cu benzi desenate. Îmi plac întâmplările surprinzătoare prin care trece
Hulk. El este supereroul verde, fiindcă a fost expus la radiații care îi dau această culoare când se enervează.
Atunci se transformă într-un bărbat atletic şi puternic.
Ex. 4: • puternicii eroi;
• argintiii nori:
• curajoasa fată;
• blândul copil;
• roşiile mantii;
• hazliii oameni;
• grijuliii părinți;
• pirpiriii băieți.
Ex. 5: cel, cei.
Se foloseşte varianta digitală pentru informații suplimentare cu privire la articolul demonstrativ.
Ex. 6: • Vreau caietul cel verde, nu caietul alb.
• Ce-l întrebi?
• Îmi place bluza cea vaporoasă.
• Ce-a făcut ieri?
• Băieții cei harnici au luat premiul.
• Ce-i faci cățelului?
Ex.7: „tânără“ – adjectiv propriu-zis, variabil, se acordă în gen şi număr cu substantivul „o aventurieră“ (feminin,
singular), în propoziție este atribut;
„iscoditoare“ – a djectiv propriu-zis, variabil, se acordă în gen şi număr cu substantivul „o minte“ (feminin,
singular), în propoziție este atribut;
„aviatic“ – a djectiv propriu-zis, variabil, se acordă în gen şi număr cu substantivul „un accident“ (neutru,
singular), în propoziție este atribut;
„singura“ – a djectiv propriu-zis, variabil, se acordă în gen şi număr cu substantivul „supraviețuitoare“ (feminin, singular), preia articolul hotărât „-a“ de la substantivul determinat, în propoziție este atribut;
„cinematografice“ – a djectiv propriu-zis, variabil, se acordă în gen şi număr cu substantivul „adaptări“ (feminin, plural), în propoziție este atribut.

III.

Deschideri
Observațiile vor intra în portofoliul elevului după ce vor fi discutate în clasă.

Lecția 13. Gradele de comparație ale adjectivului (pp. 136 – 137)
A. Competențe specifice
4.1. U
 tilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
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B. Conținuturi
Gradele de comparație ale adjectivului
C. Scenariul didactic

Pentru exemple suplimentare, se foloseşte AMII-ul static de la p. 137 din varianta digitală.
REFLECŢIA
Exerciții
Ex. 1: a. cel mai frumos – superlativ relativ de superioritate;
b. mai largă – comparativ de superioritate;
c. deopotrivă de mari – comparativ de egalitate;
d. mai puțin atrăgător – comparativ de egalitate;
e. tare generoşi – superlativ absolut;
f. foarte cunoscuți – superlativ absolut.
Ex. 2: a. cea mai bună;
b. cel mai puțin greu;
c. cel mai frumos;
d. cel mai puțin fricos.
Ex. 3: a. foarte vesel;
b. mai puțin vesel;
c. tare puțin vesel;
d. cel mai vesel;
e. deopotrivă de vesel;
f. mai vesel;
g. tot atât de vesel;
h. cel mai puțin vesel.
Pe verticala A – B: Superman
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III.

CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: C
 opiii compară pelerinele. Când obiectele sunt comparate între ele, iar însușirea apare în grade diferite.
Însuşirea este egală (la fel de lungi) sau inegală (mai lungă, mai puțin lungă).
Se definesc gradele de comparație (rubrica Repere).
Ex. 2: F orma care arată egalitatea însuşirii obiectelor este la fel de lungi. Formele care arată inegalitatea însuşirii
obiectelor sunt: mai lungă, mai puțin lungă.
Ex. 3: F orma de inegalitate la care însuşirea este într-un grad superior este mai lungă. Forma de inegalitate la care
însuşirea este într-un grad inferior este mai puțin lungă.
Se prezintă gradul pozitiv şi comparativ (rubrica Repere).
Ex. 4: Cea mai lungă pelerină este a Mariei.
Ex. 5: Dan are și el o pelerină foarte lungă.
Se prezintă superlativul.
Ex. 6: Corect:
a. Pelerina Crinei este superbă.
b. Pelerina Anei este perfectă.
Adjectivele superb şi perfect nu au grade de comparație.
Se prezintă adjectivele fără grade de comparație.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

EVOCARE
Ca exercițiu de dezgheț, li se poate cere elevilor, organizați în perechi, să compare creioanele sau pixurile din
penare şi să găsească cel mai mare şi cel mai mic creion sau pix. Apoi, două perechi vor compara rechizitele şi vor
stabili dacă obiectele găsite de o pereche sunt mai mari sau mai mici decât ale celeilalte.
Profesorul anunță că adjectivul are o categorie gramaticală specifică, şi anume gradul de comparație. Scrie titlul
pe tablă.

Ex. 4: unice, extraordinare, uriaşă, astrale, cosmice.
Ex. 5: a. Faptele supereroilor sunt minunate.
b. Supergirl are un costum splendid.
c. Filmul a fost mai interesant şi mai captivant decât m-am aşteptat.
d. Banda desenată cea mai frumoasă şi mai surprinzătoare a fost aceea cu Superman.
Suplimentar se rezolvă AMII-ul interactiv de la p. 137 din varianta digitală.
Deschideri
a. Avea ochii ca marea (ca albăstreaua, ca toporaşii etc.).
b. Dan este ca un leu (ca un erou etc.).

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

Se aplică fişa de autoevaluare (manual, p. 137).
Barem minitest – finalul secțiunii de Limbă română (p. 137)
I. lor – persoana a III-a, numărul plural, genul feminin, formă accentuată;
ei – persoana a III-a, numărul plural, genul masculin, formă accentuată;
ele – persoana a III-a, numărul plural, genul feminin, formă accentuată (3 x 5 p.)
15 puncte
II. l, îți (2 x 5 p.)
10 puncte
III. Alteța Sa, d-lor (2 x 5 p.)
10 puncte
IV. adjective propriu-zise: noul, monstruoase, hâde, drăguțe; adjectiv provenit din verb la participiu: pocite
(5 x 5 p.)
25 de puncte
V. c.
5 puncte
VI. articol hotărât preluat de la substantivul determinat de adjectiv.
5 puncte
VII. drăguțe – pozitiv;
mai caraghioase – comparativ de superioritate;
mai înduioşătoare – comparativ de superioritate. (3 x 5 p.)
15 puncte
VIII. cinematografică
5 puncte

Lecția 14. Descrierea unei persoane. Autoportretul (pp. 138 – 139)
A. Competențe specifice
3.4. O
 bservarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care necesită
îmbunătățire
B. Conținuturi
Texte descriptive: autoportretul
Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere
(a) descoperirea unor subiecte din universul familiar
(b) restrângerea unor teme la aspecte particulare
(c) încadrarea în subiect
Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină
Părțile textului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe
Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice şi de punctuație
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Pentru început
Cele două exerciții se abordează frontal.
Ex. 1: E levii pot da răspunsuri diverse, de la desen până la prezentare orală sau scrisă. Pot fi încurajați și să indice
modalități mai puțin uzuale, cum ar fi fotografia, cu trimitere spre prima unitate, în care s-a discutat despre
selfie. De asemenea, pot fi încurajați să își folosească inteligența dominantă, identificată în cadrul Lecției 3
din Unitatea 3, pentru a identifica un element specific acesteia care consideră ei că îi reprezintă.
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Ex. 2: Elevii vor fi conduși prin dialog să facă legătura cu prima unitate, indicând cuvântul selfie.

Aplicații
Ex. 1: P
 rofesorul îi anunță pe elevi că acum își vor realiza singuri autoportretul. Li se solicită să scrie, în 2 – 3
minute, o listă cu informațiile care îi definesc. După scurgerea timpului alocat, se poate audia AMII-ul static
(p. 139) din varianta digitală.
Exercițiile 2 – 6 se rezolvă individual.
REFLECȚIA
Ex. 7: S
 e realizează turul galeriei. Caietele cu autoportretele pot fi așezate pe catedră sau pe câteva bănci, pentru
ca toți elevii să aibă acces la ele. Apoi elevii își recuperează caietele, se întorc în băncile lor și își exprimă
preferințele pentru trei dintre autoportretele colegilor.
Ex. 8: Dacă rămâne timp, autoevaluarea se face din clasă, sau poate fi dată ca temă.
TEMĂ
Sarcina de la rubrica Portofoliu se poate asocia exercițiilor ajutătoare din Caietul elevului (pp. 98 – 99).

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: E levilor li se acordă câteva minute pentru a-și pregăti răspunsul care va corespunde primei sarcini. Li se
solicită să privească cu atenție cele două desene și să își organizeze răspunsurile în caiete, conform reperelor indicate. Profesorul poate împărți elevii, astfel încât unii să se raporteze la un portret, iar alții la celălalt.
Criteriul împărțirii poate fi numărarea acestora câte doi (elevii cu numărul 1 prezintă primul portret, cei cu
numărul 2 prezintă al doilea portret) sau oricare altul. După încheierea timpului alocat, câțiva elevi își prezintă observațiile. Colegii pot interveni apoi cu completări, dacă au.
Ex. 2: Presupune răspuns subiectiv și se realizează frontal.
Ex. 3: În următoarea etapă elevilor li se solicită să citească individual ambele autoportrete și să rezolve în caiete
ex. 4. Răspunsurile câtorva elevi vor fi însoțite, de asemenea, de completări pe care le fac colegii, iar profesorul va include în această etapă și exprimarea opiniilor elevilor cu privire la alegerea unuia dintre cei doi
copii ca prieten (ex. 5).
Pornind de la etapele parcurse și ghidați de profesor, elevii vor formula o definție a autoportretului (rubrica Repe
re), care punctează elementele prezente într-un autoportret, respectiv trăsăturile fizice și morale. Se poate asculta,
în acest moment al lecției, AMII-ul static (p. 139) din varianta digitală.

A. Competențe specifice
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a
comportamentelor care exprimă emoţii din texte narrative, monologate sau dialogate
1.4. R
 ealizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă şi
manifestând un comportament comunicativ
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare şi nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.2. Identificarea temei şi a ideilor principale şi secundare din texte diverse
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului şi focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. O
 bservarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătăţire
3.4. O
 bservarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care necesită
îmbunătăţire
4.1. U
 tilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative
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III.

RECAPITULARE (pp. 140 – 141)

4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacţiunea verbală
5.1. Asocierea unor experienţe proprii de viaţă şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
B. Conținuturi
Toate conținuturile abordate în Unitatea IV

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

C. Scenariul didactic
Ex. 1: E levii pot asculta textul fie din manualul digital, fie în lectura profesorului. Apoi, recomandăm să se facă o
lectură silențioasă înainte de a răspunde la întrebări.
Ex. 2: a. Personajele sunt Heracle și leul din Nemeea.
b. Evenimentul prezentat este uciderea leului din Nemeea.
c. Locul de desfăşurare este o peşteră din Nemeea.
d. Leul nu putea fi ucis pentru că pielea lui vrăjită îl apăra.
Ex. 3: d, a, b, c.
Ex. 4: Elevii trebuie să formuleze clar propozițiile.
Ex. 5: Profesorul formează grupele. Elevii realizează posterul şi un reprezentant îl prezintă oral.
Ex. 6: Atunci leul a înțeles curajul, forța şi hotărârea lui Heracle şi îşi dă seama că va muri.
Ex. 7: Cele două personaje au puteri supranaturale.
Ex. 8: În legende, timpul nu este precizat exact.
Ex. 9: Pielea leului este transformată de Heracle în arme care să-l apere.
Ex. 10: s-a izbit ca de un zid; s-a lovit ca de o stâncă.
Ex. 11: Superman.
Ex. 12: „l“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, formă neaccentuată;
„de el“ – p ronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, precedat de prepoziția
simplă „de“, formă accentuată;
„lui“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, formă accentuată;
„l“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, formă neaccentuată.
Ex. 13: mari, roşii, plini – adjective propriu-zise
Ex. 14: aprinse – adjectiv provenit din verb la participiu
Ex. 15: uriaşă
Ex. 16: Elevii rezolvă individual cerința şi se corectează frontal.
Ex. 17: a. cel;
b. cele.
Ex. 18: Jocul de rol poate fi performat de câteva perechi.
Ex. 19: Schema din manual ajută la structurarea compunerii în care elevii elaborează mai întâi o fişă de identitate
(naşterea, numele dat de romani, lupta cu leul şi confecționarea platoşei şi a coifului) pentru Heracle. Apoi,
se face un portret fizic (însuşiri fizice) şi un portret moral (însuşiri morale).
Recomandăm ca profesorul să urmărească felul în care elevii folosesc ciorna, cum redactează şi cum editează
textul.

Barem de corectare și de notare a testului (Evaluare – p. 142)
A.
1. a. „el“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, formă accentuată;
b. „le“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, genul feminin, forma neaccentuată;
c. „lui“ – pronume personal, persoana a III-a, numărul singular, genul masculin, forma accentuată.
2. Măria Ta a aflat despre transformarea dumnealui, păstorul Apulus, în măslin?
3. a . „umbrite“ – adjectiv provenit din verb la participiu, se acordă în gen şi număr cu substantivul „unei peşteri“
(feminin, singular);
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b. „deasă“ – adjectiv propriu-zis, se acordă în gen şi număr cu substantivul „de o pădure“ (feminin, singular);
c. „curate“ – adjectiv propriu-zis, se acordă în gen şi număr cu substantivul „izvoare“ (neutru, plural).
4. Comparativ
a. de superioritate – mai amar;
b. de egalitate – tot atât de amar, la fel de amar;
c. de inferioritate – mai puțin amar.
5. Măslinul este un copac cu frunzele foarte aspre.
6. Personajul principal este păstorul Apulus.
7. c.
8. „izvoare... ca lacrima“.
9. E levii vor sesiza grația nimfelor şi talentul lor pentru dans. De asemenea, se poate observa că stau numai
împreună, împărtăşind bucuria dansului.
10. P
 ăstorul a fost transformat în măslin, fiindcă vorbele lui au fost amare ca fructele acestui pom şi aspre ca
frunzele lui.

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea IV

B. Textul va conține o fişă de identitate a prietenului, un portret fizic şi un portret moral al acestuia.
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III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

III.7. Unitatea V
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Domenii

Lectură

Interculturalitate

Conținuturi

2.1. Identificarea informațiilor importante din texte
literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a
unui răspuns creativ pe marginea unor texte
de diferite tipuri, pe teme familiare

Textul narativ literar
Acțiunea. Timpul și spațiul.
Personajele

5.2. Identificarea unor valori culturale promovate
în textele autorilor români din diferite perioade
istorice

Diversitate culturală și
lingvistică
Proiect de grup:
Itinerar multicultural

Elemente paraverbale
1.2. P
 rezentarea orală, pe baza unor repere date
și nonverbale în prezentarea orală
de profesor, a unor informații și a unor idei,
Acte de limbaj: a promite, a declara
exprimând opinii, emoții și sentimente prin
participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale
și nonverbale, în funcție de situația de
comunicare

Limbă română

4.2. A
 plicarea achizițiilor lexicale și semantice de
bază, în procesul de înțelegere și de exprimare
corectă a intențiilor comunicative
4.3. M
 onitorizarea propriei pronunții și scrieri și
a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând
achizițiile fonetice de bază

Numeralul. Numeralul cardinal
Numeralul ordinal. Numeralul –
aspecte normative

Descrierea unei ființe imaginare

Redactare

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare,
având în vedere etapele procesului de scriere
și structurile specifice, pentru a comunica idei
și informații sau pentru a relata experiențe
trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui
text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea
unor imagini, desene, scheme
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor
texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității, al coerenței și al clarității

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

Comunicare orală

Competențe specifice
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Lecția 1. Familiarizarea cu textul Zâna Munților (pp. 144 – 147)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
B. Conținuturi
Textul narativ literar
Strategii de comprehensiune: împărtășirea impresiilor de lectură

EVOCARE
Pentru început
Ex. 1: Evocarea lumii basmului prin ilustrații: elevii identifică personajele, obiectele sau spațiile din imagini, asociindu-le cu experiențele de lectură anterioare.
Lupul – Scufița Roșie, Cei trei purceluși;
Caleașca-dovleac – Cenușăreasa;
Căsuța de turtă dulce – Hänsel și Gretel;
Mărul – Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici.
Ex. 2: E levii sunt invitați să se gândească la ce anume ar putea să se întâmple în continuare pe parcursul narațiunii,
plecând de la titlu, și să facă trei predicții. Activitatea le va stimula atenția față de text.
CONSTITUIREA SENSULUI
Lectura model a profesorului sau ascultarea textului în varianta digitală.
Se clarifică sensul cuvintelor explicate în subsolul paginilor; se explică, dacă este nevoie, și semnificația altor
cuvinte/expresii.
REFLECȚIE
Impresii după prima lectură
Ex. 1: Confirmarea sau infirmarea predicțiilor.
Ex. 2: Imaginile sau sunetele sugerate de text (posibile răspunsuri: imaginea unui castel cu forfota dinăuntru,
imaginea unei păduri și sunetele asociate, o turturică și uguitul ei, imaginea unui prinț, imaginea unei zâne,
cotețele găinilor și cotcodăcitul, o petrecere de nuntă, melodia unei hore, condurul de cleștar al Cenușăresei,
imaginea unei trăsuri fără cai, plutind prin aer etc.).
Ex. 3: P
 ersonajul cu care s-au identificat/care le-a plăcut cel mai mult; asocierea cu alte personaje din literatură
sau din filme (posibile răspunsuri: Cenușăreasa, Făt-Frumos).

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

C. Scenariul didactic

Lecția 2. Acțiunea. Timpul și spațiul (pp. 148 – 149)
Această lecție se poate parcurge într-o oră sau în două ore (Acțiunea – o oră; Timpul și spațiul – o oră), în măsura
în care parcurgerea programei nu este afectată de alocarea unei ore în plus din cele aflate la dispoziția profesorului.
Demersul didactic de mai jos este conceput pentru o singură oră.
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
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III.

TEMĂ
Elevilor li s-ar putea cere:
a. să redacteze răspunsurile la ex. 3, pagina 147;
b. să noteze titlurile a trei basme românești pe care le cunosc.

B. Conținuturi
Textul narativ literar
Strategii de comprehensiune: inferențe simple, procese de elaborare (reflecție, răspuns afectiv)
C. Scenariul didactic

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

EVOCARE
Se verifică tema.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare – Acțiunea
Elevii răspund frontal la exercițiile 1 – 4. Posibile răspunsuri:
Ex. 1: L umea propusă de textul Zâna Munților este depărtată de realitate, în primul rând prin prezența zânei, o ființă
ireală, cu puteri supranaturale (metamorfozele), prin prezența unui obiect magic, prin abilitățile extraordinare ale fiului de împărat.
Ex. 2: S
 e pot alege, pentru cuvântul miraculos, următoarele sinonime: uimitor, supranatural, extraordinar, fabulos,
ciudat, minunat.
Ex. 3: „Cărucioara“ care apare fără să fie trasă de cai, plină cu „scumpeturi“.
Ex. 4: Ordinea cronologică a întâmplărilor:
3 Zâna Munților se preface într-o turturică și-i iese în cale fiului de împărat, aflat la vânătoare.
2 Pe măsură ce crește, prințul se face tot mai frumos și mai învățat.
6 Fata necunoscută dispare înainte ca nunțile să se sfârșească.
9 Găinăreasa mărturisește că este o zână măiastră și că îl iubește pe fiul de împărat.
1 Un împărat vestit dobândește, la bătrânețe, un moștenitor.
7 Fiul împăratului pune să se aștearnă smoală pe drum, iar ea își pierde un condur.
4 O femeie săracă se bagă slujnică la curtea împăratului.
10 Zâna renunță la puterile ei fermecate și se căsătorește cu fiul împăratului.
8 Toate femeile din împărăție încalță condurul, dar acesta nu i se potrivește decât găinăresei.
5 La nunțile din alte împărății, o fată necunoscută dansează numai cu fiul împăratului, care se îndrăgostește
de ea.
Explorare – Timpul și spațiul
Elevii răspund frontal la exercițiile 1 – 3. Răspunsuri așteptate:
Ex. 1: L ocul: neprecizat (o împărăție, împărățiile dimprejur, pădurea); timpul: un trecut vag, nedeterminat (odată =
cândva, demult, odinioară); durata: neprecizată (după ce se mări, într-una din zile, în ziua aceea etc.)
Ex. 2: A
 cțiunile din formula inițială sunt imposibile, acestea anunță că și întâmplarea ce urmează să fie povestită
este, asemenea lor, fictivă.
Ex. 3: E xpresia afirmă (odată) și neagă (ca niciodată) în același timp; adevărul întâmplărilor este pus sub semnul
întrebării.

III.

Pe baza exercițiilor, profesorul va conchide, împreună cu elevii, că basmul înfățișează o lume ireală, cu întâmplări
supranaturale, personaje fabuloase și obiecte magice, plasate într-un cadru spațio-temporal imprecis, și va explica
structura narativă specifică basmelor (Repere, pp. 148 și 149).
REFLECȚIA
Acțiunea – Aplicații
Ex. 1: Elevilor li se vor acorda 2 – 3 minute pentru a selecta din harta mentală aspectele care țin de miraculos:
personaje, obiecte, întâmplări.
Harta mentală este o schemă folosită pentru a reprezenta cuvinte, idei sau alte elemente legate de un subiect central, într-o imagine sintetică.
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Ex. 2: Se poate lucra și pe grupe.
Se stabilește ca în centrul hărții să fie scris titlul basmului, iar cele cinci brațe să detalieze structura narativă.
Răspunsuri așteptate:
- situația inițială (odată ca niciodată/într-o împărăție/un fiu de împărat cu calități excepționale)
- un eveniment declanșator (pe de o parte, refuzul fiului de împărat de a se căsători cu prințesele care i-au fost
propuse/lipsa unei perechi pe măsura lui, pe de altă parte îndrăgostirea zânei);
- complicațiile (transformarea zânei în găinăreasă, nunțile, îmbolnăvirea fiului de împărat, pierderea condurului);
- rezolvarea problemei (încercarea condurului, descoperirea identității zânei);
- situația finală (nunta).
Ex. 3: Răspunsuri așteptate:
Efecte
a. Zâna devine slujnică la curtea împăratului.
b. Zâna merge și ea la nunțile împărătești.
c. Zâna își pierde condurul.
d. Fiul împăratului se îmbolnăvește.

Ex. 4: S
 arcină care solicită un răspuns afectiv din partea elevilor, în raport cu întâmplările din basm. Durata de
realizare: 3 – 5 minute.
Timpul și spațiul – Aplicații
Ex. 1: R
 ăspunsuri așteptate: potrivirea sonoră a unor silabe, ca în poezii (că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de când
făcea plopşorul pere și răchita micșunele; încălecai p-o șa și vă spusei dumneavoastră așa); întâmplările
pomenite sunt absurde și comice (de când se băteau urșii în coade; de când se luau de gât lupii cu mieii de
se sărutau, înfrăţindu-se).
Ex. 2: În urma rezolvării exercițiului, chiar dacă nu sunt propuse alte semnificații ale locurilor în discuție, profesorul
va sublinia că spațiul în care se desfășoară acțiunea basmelor este un ținut depărtat, fictiv, dar cu multe
elemente familiare care permit să ni-l imaginăm: curtea unui împărat seamănă cu casele gospodarilor de
la țară, cu acareturi, drumul (parcurs pe jos la nuntă) dintr-o împărăție în alta, pădurea și munții (spații cunoscute, dar în general nu foarte familiare). De regulă, eroul trebuie să plece de acasă pentru a-și împlini
destinul – este ceea ce i se întâmplă zânei și, parțial, fiului de împărat.
Ex. 4: În povești, pădurea poate fi asemănată cu labirintul: spațiu complicat, cu cărări ce se pierd, spațiu care inspiră teamă, plin de primejdii, de ființe înșelătoare, pozitive sau negative, care pot schimba soarta unui erou.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

Cauze
a. Zâna se îndrăgostește de fiul împăratului și vrea
să fie aproape de el, să-l vadă mai des.
b. Zâna dorește ca ea și fiul împăratului să se cu
noască mai bine.
c. Fiul împăratului își pune slujitorii să toarne smoa
lă pe drum, pentru a o opri pe fata necunoscută de
care se îndrăgostise.
d. Prințul se îndrăgostește de fata necunoscută, dar
nu reușește să afle nimic despre ea.

TEMĂ
Ex. 3 (Timpul și spațiul. Aplicații) și exercițiul din secțiunea Provocări (pentru sugestii, recomandăm vizionarea
AMII-ului video).
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III.

Deschideri
Exercițiul poate fi propus pentru portofoliu.

Lecția 3. Personajele (pp. 150 – 151)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
B. Conținuturi
Textul narativ literar
Strategii de comprehensiune: reflecție, integrarea informațiilor în propriul sistem de cunoștințe
C. Scenariul didactic

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

EVOCARE
Se verifică tema.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Elevii răspund frontal la exercițiile 1 – 5. Răspunsuri așteptate:
Ex. 1: Împăratul, fiul de împărat, Zâna Munților/găinăreasa, împărăteasa, vătaful de curte, slujitori, alți împărați,
dascăli, filosofi, un vânător.
Ex. 2: P
 iramida personajelor: personaje principale – Zâna Munților și fiul împăratului; personaje secundare – împăratul, împărăteasa; personaje episodice – vătaful de curte, slujitori, alți împărați și fii de împărați, dascăli,
filosofi, un vânător.
Ex. 3: Personajele principale – acțiuni:
- Zâna Munților se preface într-o turturică și iese în calea fiului de împărat; se angajează ca găinăreasă la
curtea împăratului; se duce la nunțile la care fusese invitat fiul de împărat; dansează în horă lângă prinț etc.;
- fiul împăratului nu vrea să-și ia soție dintre fetele altor împărați; pleacă la vânătoare; se duce la cotețele
găinilor să o vadă pe noua găinăreasă; merge la nunțile din alte împărății; pune niște slujitori să toarne
smoală pe drum etc.
Personajele secundare – acțiuni:
- împăratul se ocupă de educația fiului său, angajând dascăli, filosofi și un vânător; merge la nunțile din alte
împărății; are grijă de fiul său atunci când acesta din urmă se îmbolnăvește;
- împărăteasa se ocupă de bunul mers al curții împărătești; inspectează cotețele găinilor; o laudă pe găinăreasă în fața împăratului.
Ex. 4: O
 trăsătură miraculoasă a fiului de împărat este capacitatea extraordinară de a învăța (Ceea ce învățau
ceilalți copii într-un an, el învăța numai într-o săptămână. Ajunsese să nu mai aibă dascălii ce să-i dea să
învețe.)
Ex. 5: Z
 âna Munților este un personaj cu puteri supranaturale fiindcă are capacitatea de se metamorfoza (…se
făcuse turturică și îi tot sărea în cale; vine la nuntă o fată îmbrăcată în niște haine cum niciuna dintre fetele de
împărat nu avea), de a dispărea (pieri ca o nălucă, pieri ca o măiastră de lângă dânsul), de a stăpâni magia
(bătu de trei ori din palme, și iată o cărucioară, fără să fie trasă de cai, veni).
Rezolvarea exercițiilor va conduce către ideea că în basme personajele sunt oameni cu însușiri deosebite/cu puteri supranaturale sau creaturi fabuloase (rubrica Repere). Zâna Munților este un basm atipic fiindcă nu oferă exemple pentru personaje negative (vătaful de curte, răutăcios cu zâna, este un personaj inconsistent și nu întruchipează
o forță a răului), așadar profesorul va trebui să conducă discuția spre cunoștințele anterioare ale elevilor despre
universul basmelor pentru a obține ideea de conflict între bine și rău și clasificarea personajelor ca pozitive/negative.
Fragmentul din Preafrumoasa Vasilisa inclus în Caietul elevului este mai relevant în această privință.
REFLECȚIA
Aplicații
Exercițile vor fi rezolvate parțial în clasă, unele dintre cerințe pot fi date ca temă pentru acasă, depinde de ritmul
lecției și de nivelul elevilor.
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Ex. 1: a. a învăța câte în lună și în soare = a învăța tot ce se poate închipui, de toate;
b. educația unui fiu de împărat este importantă fiindcă el va fi responsabil de conducerea împărăției și de
destinele supușilor săi.
Ex. 2: Răspunsuri posibile, motivate subiectiv: c, d, e.
Ex. 3: Răspunsuri posibile:
„Ajunsese să nu mai aibă dascălii ce să-i dea să învețe.“
„Iară el de ce se mărea d-aia se făcea mai cu minte și mai frumos.“
„Într-una din zile mergând la vânătoare, văzu o turturică, care tot
sărea înaintea lui; lui îi fu milă să o vâneze […].“
„Fiul împăratului, auzind atâtea vorbe frumoase despre găinăreasă,
voi să o vază și el.“
„…fiindcă-i era rușine feciorului de împărat să râdă și să vorbească
așa înaintea tătâne-său […]“
„Deși se făcuse vâlvă că feciorul de împărat este îndrăgostit cu o
zână, el însă se apăra înaintea tatălui său că nu știe la sufletul său
nimic.“
„Acesta porunci la niște credincioși ai săi ca să aibă pregătit la
îndemână câteva cazane cu smoală, să le fiarbă în ziua nunții și
când va fi înde seară să aștearnă pe drum smoală.“

inteligent, sârguincios
înțelept, frumos
milostiv, sensibil

„Toată curtea împărătească lua în nume de bine pe această găinăreasă, pentru vrednicia și curățenia ei.“
„Ea se purta cu toate slugile cu bună-cuviință, și nimeni nu cuteza
să-i zică nici dă-te mai încolo, pentru că ea nu le da prilej de glumă.“
„Găinăreasa, cum văzu pe fiul de împărat, își aruncă ochii asupră-i cu
o căutătură așa de mângâioasă și așa de plină de dragoste, dară cu
smerenie, încât feciorul de împărat se fâstâci oarecum, dară își ținu
firea.“
„…găinăreasa se ceru și ea de la vătaf să o lase și pe dânsa să se
ducă la preumblare. Vătaful, cam râzând, îi zise: «Ce-i trebuie chelului? Tichie de mărgăritar». Apoi o lăsă. Iară ea, înghițind înfruntarea,
nu zise nimic și plecă.“
„…ea era așa de bine făcută, încât ochii tuturor rămaseră la dânsa.“
„Măiastra, dacă se nămoli în smoală, mai bine lăsă condurul acolo
decât să întârzie.“

vrednică/harnică, curată

curios
sfios, bine-crescut
sincer

sensibilă, îndrăgostită, blândă, respectuoasă, supusă,
modestă
politicoasă, împăciuitoare

frumoasă, atrăgătoare
punctuală; speriată să nu
fie identificată

Ex. 4: Răspunsuri așteptate: b, e, g, h.
Ex. 5: R
 ăspunsuri posibile: Zâna Munților – proba muncilor casnice, umilitoare pentru o zână, este o formă de
a-și pune la încercare trăinicia sentimentelor și de a-și dovedi dragostea; proba condurului – recuperarea
adevăratei identități; fiul împăratului – vânătoarea este o probă a maturizării, a bărbăției; cele trei întâlniri de
la petrecerile de nuntă sunt pentru amândoi probe ale înțelegerii și potrivirii.
Ex. 6: „feciorul de împărat nu mai era al său“ = se îndrăgostise, nu mai era stăpân pe sine.
Ex. 7: „se uita la dânsa ca la un cireș copt“ = se uita la ea cu drag, admirativ;
„(i)-e teamă să nu dobândească lipici“ = îi e teamă să nu se fi îndrăgostit (lipici trimite, însă, și la o dragoste
necurată, ca efect al farmecelor)
Restul exercițiului are scop ludic, dar contribuie la reținerea sensurilor.
Ex. 8: Răspunsuri așteptate: c, d.
Ex. 9: P
 resupune împărțirea clasei în două echipe (A și B), apoi fiecare echipă se împarte, la rândul ei, în grupe de
câte 4 – 6 elevi. Diagrama Venn presupune în fiecare caz compararea a două personaje (A: fiul împăratului/
Făt-Frumos; B: Zâna Munților/Cenușăreasa) și identificarea aspectelor comune și a diferențelor. Este necesară folosirea AMII-ului interactiv pentru grupele de la A și folosirea AMII-ului static pentru grupele de la B.
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III.

bine-crescută, demnă

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

isteț, șiret

Răspunsuri posibile:
A.
Fiul împăratului:
se află în
căutarea iubirii

calități
excepționale –
frumusețea și
istețimea

Făt-Frumos:
vitejie probată în lupta cu
răul (ființe malefice); posibilitatea metamorfozelor; stăpânirea
graiului animalelor; ajutorul
dat celor în necaz

B.
Zâna Munților:
o ființă supranaturală,
puteri magice
(metamorfoze)

frumusețea, proba
muncilor casnice
umilitoare, proba
condurului, veșminte
nemaivăzute

Cenușăreasa:
o fată obișnuită, orfană;
primește ajutor de la o
ființă supranaturală

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

Raportorii fiecărei grupe vor prezenta diagramele în fața clasei.
Ex. 10: Elevii vor fi îndrumați către alegerea variantei c și se vor căuta argumente în ceea ce s-a prezentat la ex. 9.
Provocări
Ex. 1: Un posibil motiv este acela că personajele pozitive reprezintă un ideal care asociază binele și frumosul.
Ex. 2: Răspuns subiectiv.
Ex. 3: Z
 âna plânge pentru că este pe cale să facă o alegere grea: să aleagă iubirea pentru fiul împăratului și, în
consecință, o viață de om obișnuit sau să aleagă păstrarea puterilor miraculoase și singurătatea?
TEMĂ
Exercițiile 4 și 5 de la rubrica Provocări (atenție, varianta digitală conține două AMII-uri cu sugestii de rezolvare a
acestor exerciții).

Lecția 4. Semnificațiile textului (p. 152)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare

III.

B. Conținuturi
Textul narativ literar
Strategii de interpretare: discutarea mesajului, macroproces, metacomprehensiune
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se verifică tema.
CONSTITUIREA SENSULUI
Interpretare
Se rezolvă frontal exercițiile 1 – 3 și 5, elevii fiind încurajați să răspundă și să-și motiveze răspunsurile; profesorul
oferă feedback constructiv.
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Ex. 1: B
 asmele se încheie, de regulă, cu triumful eroilor, care sunt răsplătiți; are loc o nuntă sau un ospăț. Sfârșitul
basmului Zâna Munților este unul obișnuit din acest punct de vedere, încheindu-se cu o nuntă.
Ex. 2: Ideea centrală în jurul căreia se construiește povestea este împlinirea destinului prin iubire.
Ex. 3: Mica sirenă, Frumoasa și Bestia, Fata din dafin, Broasca-țestoasă cea fermecată
Ex. 5: D
 in comportamentul zânei cât timp a fost găinăreasă se poate învăța cât folos aduc calități precum modestia, hărnicia, răbdarea, politețea etc.

Provocări
Ex. 1: E levii vor fi împărțiți în grupe și vor fi îndrumați să se concentreze asupra stărilor sufletești și a reacțiilor
celor două personaje în secvențele indicate. Grupele vor discuta propunerile de titluri, vor scrie citatele
semnificative pe foile de flipchart și vor desena simboluri ale iubirii (AMII static) sau emoticoane. Posterele
vor fi afișate în patru părți ale clasei aflate la distanță și vor fi analizate prin turul galeriei.
Ex. 2: E xercițiu de lectură a imaginii, care permite extinderea informațiilor către ideea de specific al basmului
popular.
Povestitoarea Dorothea Viehmann a fost una dintre principalele surse pentru poveștile culese de Frații
Grimm; ea se află în centrul tabloului, alături de Jakob și Wilhelm Grimm, înconjurați de copii și de încă un
personaj adult. Acest mic public pare să asculte cu interes o poveste spusă de Dorothea Viehmann, toate
privirile sunt îndreptate spre ea, nimeni nu mai este atent la găinile care au intrat în încăpere. Peisajul care
se întrevede prin ușa rămasă deschisă sugerează un spațiu rural.
Ex. 3: E levii sunt îndrumați să citească informațiile despre Petre Ispirescu de la pagina 144 și să propună o asemănare cu Frații Grimm: culegători de basme populare.
Autoevaluare
La finalul orei, se va completa fișa de autoevaluare.
Barem minitest – finalul secțiunii de Lectură (p. 152)
I. 1. palate, diamante, ale grădinii, nestemate.
2. aramă, argint, aur.
3. „Seara“, „în cămara lor“.
4. De exemplu: 9 („nouă lacăte mari“); 3 („Trecură printr-o pădure cu frunzele de argint, trecură prin alta cu foile de aur, trecură prin altă pădure cu frunzele numai diamanturi și pietre nestimate“) și 12 („Douăsprezece
luntrișoare…“).
5. De exemplu: Argatul este invizibil, de aceea le poate urmări pe fetele împăratului. Când fata cea mare bate din
picior, dușumeaua odăii se deschide și le lasă să treacă pe un alt tărâm. Pădurile prin care trec au copaci cu
frunze din argint, din aur sau din pietre nestemate.
II. 1. b; 2. a; 3. c; 4. c.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

REFLECȚIE
Ex. 4: P
 resupune realizarea unui poster despre nașterea și evoluția poveștii de dragoste dintre fiul împăratului și
Zâna Munților.

A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
B. Conținuturi
Textul narativ literar
Strategii de comprehensiune: inferențe simple, împărtășirea impresiilor de lectură, macroprocese
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului
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III.

Lecția 5. Noi pagini – alte idei (pp. 153 – 155)

C. Scenariul didactic

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

EVOCARE
Activitate de prelectură. Elevilor li se poate cere să-și amintească ce basme ale altor popoare au citit și să exemplifice. Dacă nu sunt numite, basmele orientale se pot introduce prin ascultarea AMII-ului static despre Șeherezada
și O mie și una de nopți.
CONSTITUIREA SENSULUI
Lectura-model a textului poate fi realizată de către profesor sau poate fi ascultată înregistrarea din versiunea
digitală a manualului.
Discutarea textului
Ex. 1: „Muntele narațiunii“
- 1. Aladin e găsit pe stradă de un necunoscut care se declară unchiul său și care-l invită într-o călătorie.
- 2. Vrăjitorul îl trimite pe Aladin într-o peșteră ca să-i aducă lampa fermecată. Aladin găsește lampa și
culege poame din copacii întâlniți în grotă.
- 3. Scopul vrăjitorului este să găsească lampa și să-l lase pe Aladin să piară. Aladin refuză să-i dea lampa.
Mânios, falsul unchi îl închide în peșteră. Duhul inelului îl ajută pe băiat să iasă din peșteră. Ajuns acasă,
copilul își reia traiul sărăcăcios.
- 4. Neavând de niciunele, mama lui Aladin vrea să vândă lampa la piață și o curăță. Apare puternicul duh
al lămpii, iar mama lui Aladin leșină.
- 5. Duhul le asigură o masă îmbelșugată. Aladin se cumințește.
Ex. 2: N
 umai Aladin putea să intre în peșteră pentru că poseda, fără să știe, o putere magică protectoare. // Vrăjitorul african era rău și din această cauză nu putea intra în peșteră.
Ex. 3: A
 ladin „simte că-l paște o primejdie“, intuiește că nu este cinstită dorința unchiului său de a primi mai întâi
obiectul căutat, ca abia pe urmă el să iasă din peșteră.
Ex. 4: V
 răjitorul african este personajul negativ, pentru că îi pasă doar de scopul său – să obțină un obiect magic
foarte puternic –, nu și de viața lui Aladin.
Ex. 5: Aladin petrece două zile în peștera întunecată.
Ex. 6: V
 răjitorul îi oferă lui Aladin un inel magic ca să-l ferească de posibilele capcane din peșteră. Când îl închide
în peșteră, el uită că i-a lăsat băiatului inelul.
Ex. 7: Aladin nu mai umblă de colo-colo, devine mai cuminte și mai înțelept după experiența cu vrăjitorul.
Elevii vor aduce în sprijinul acestei idei următoarele citate: „Aladin, de la întâmplarea cu africanul, nu mai
bătea colburile.“; „asculta vorbele oamenilor bătrâni“; „Încet-încet își lepăda năravurile rele și prindea să
cunoască oamenii și lumea, din sfaturile înțelepte.“

III.

Ex. 8: N
 u, povestea nu se putea sfârși aici, pentru că aventura lui Aladin pare incompletă, iar răul trebuie pedepsit.
În plus, basmele se încheie nu doar cu răsplata eroului (care ar putea fi lampa fermecată), ci și cu o nuntă.
Ex. 9: E lementele care țin de miraculos sunt în primul rând cele două obiecte magice care închid în ele câte un
duh, inelul și lampa. Duhurile au puteri supranaturale, îndeplinind orice dorință a posesorului: duhul inelului
îl scoate pe Aladin din peșteră la lumina soarelui, iar duhul lămpii apare într-un zgomot de tunet și aduce
într-o clipită o tavă cu 12 farfurii de argint. În al doilea rând, aparțin fabulosului copacii care cresc în grotă
și fac pietre nestemate în loc de fructe.
Ex. 10: Trei lucruri pe care le-a învățat Aladin ar putea fi: să nu aibă încredere în străini; să nu-și piardă speranța în
nicio situație, oricât de grea ar părea; să-și folosească propriile calități.
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REFLECȚIE
Activități de postlectură, la alegere, din secțiunea Provocări.
Elevii vor fi încurajați să fie autonomi și creativi, să manifeste originalitate, fie că se abordează jocul de rol (ex. 1)
sau scrierea creativă (ex. 2 și ex. 4).
Ex. 5: S
 cufița Roșie (stânga), Aladin și lampa fermecată (dreapta). Se pot discuta afișele subliniind, pentru fiecare,
elementele particulare fiecărui basm (ceea ce este ușor de recunoscut, de pildă personajele, aspecte ale
vestimentației, atitudini) și elementele moderne, neobișnuite (ceea ce a fost modificat în scop comercial și
estetic, de exemplu faptul că lupul îi aduce Scufiței o ceașcă de ciocolată caldă sau sugestia că poți fi la fel
de puternic ca duhul din lampă dacă porți un anume echipament sportiv).
TEMĂ
Portofoliu
Realizarea un poster/afiș publicitar pentru portofoliul personal, cu integrarea unuia sau mai multor elemente miraculoase din basme, respectându-se toate cerințele specificate în manual. Produsul va fi ulterior inclus în portofoliu.

B. Conținuturi
Diversitate lingvistică și culturală (discutarea unor tipare culturale identificate în texte literare/nonliterare românești și din alte culturi)
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Pentru început
a. spanac; b. catâr; c. gâscă; d. cartof; e. baclava; f. uriaș.
Scopul exercițiului este de a apropia elevii de ideea influențelor lingvistice și culturale dintre popoare.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: L ectura anecdotei poate fi realizată de către profesor sau poate fi ascultată înregistrarea din varianta digitală a manualului.
Răspunsuri posibile:
a. Nastratin Hogea și copilul său.
b. Tatăl este bucuros/mulțumit fiindcă băiatul a luat note mari la școală.
c. Nastratin Hogea îi promite fiului să-i dea orice ar dori acesta.
d. Copilul cere un răgaz pentru a se gândi foarte bine la ceea ce dorește.
Ex. 2: P
 lecând de la text, elevii trebuie să răspundă la întrebarea pusă, oferind un argument. Profesorul acceptă
atât răspunsul „nu“ (practic, tatăl nu a oferit nimic copilului ca răsplată pentru notele bune și pare că i-a
înșelat încrederea), cât și răspunsul „da“ (copilul chiar a cerut ceva, și anume un răgaz, iar tatăl respectă
literal ceea ce a promis), încurajând elevii să-și apere punctul de vedere exprimat.
Ex. 3: Fii atent la ce spui!
Ex. 4: E xpresiile folosite de Anton Pann sugerează că Nastratin Hogea a devenit foarte cunoscut, renumit (a
rămâne de basm) și în cultura română, pentru felul său de a fi, cam anapoda, neserios, scrântit (a fi într-o
ureche). Aceste trăsături – istețimea și umorul, neseriozitatea aparentă care oferă, de fapt, o lecție de viață
copilului – reies și din anecdota orientală redată și se potrivesc și cu imaginea caricaturală a lui Nastratin
Hogea din miniatura otomană, înfățișat ca un bătrân înțelept, dar cu un turban amuzant, supradimensionat,
călătorind pe spinarea fragilă a catârului.
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III.

A. Competențe specifice
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

Lecția 6. Diversitate culturală și lingvistică (pp. 156 – 157)

Discuția care pleacă de la ideea unui personaj cunoscut în mai multe culturi prin aceleași trăsături ar trebui să
conducă la definirea conceptelor de la rubrica Repere. Ar fi foarte utilă valorificarea, în plus, a AMII-ului static (p. 157)
care propune un alt exemplu de personaj cunoscut copiilor, care circulă în spațiul balcanic: haiducul.
REFLECȚIE
Aplicații
Ex. 1: Răspuns individuală și subiectiv, fiecare copil alegând povestea unui cuvânt și motivându-și alegerea.
Ex. 2: Cele opt cuvinte din careu sunt:
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Atenție, există un cuvânt care se citește de jos în sus: CIORBĂ (penultima linie verticală a careului).
Ex. 3: Încercare de a valorifica experiența elevilor care trăiesc într-o comunitate multiculturală.
Ex. 4 p ropune un fragment din Lumea prin care am trecut de Ioan Slavici, care relatează o experiență autobiografică a scriitorului, care a trăit într-o astfel de comunitate.
a. Etniile menționate în text sunt: român, maghiar, neamț.
b. Mama îl povățuia pe copil să fie respectuos, tolerant și deschis, să vină în întâmpinarea celorlalți salutându-i în limba lor, indiferent de cum i-ar fi răspuns aceștia. Sfaturile ei bune cuprindeau și ideea de a împărți
cu ceilalți ceea ce ai, în mod egal cu ai tăi, fiindcă le ești egal, dar mai mult să oferi „străinilor“ decât „alor
tăi“, deoarece oferi din partea tuturor alor tăi.
c. U
 n comportament binevoitor reprezintă o calitate importantă într-o comunitate: a fi politicos, a fi îngăduitor, a-i accepta pe ceilalți și a-i respecta sunt dovezi de bună-creștere. Dacă oferi respect, primești, la
rândul tău, respect.
TEMĂ
Se realizează calendarul diversității de la rubrica Provocări (se poate afișa în clasă o foaie A3, pe care elevii să o
completeze în ora următoare, fiecare cu câte o sărbătoare).
Anunțarea proiectului de grup Itinerar multicultural (pp. 158 – 160)
A. Competențe specifice
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice

III.

B. Conținuturi
Diversitate culturală și lingvistică
C. Scenariul didactic
Profesorul anunță proiectul cu titlul Itinerar multicultural. Se explică titlul, plecând de la sensurile cuvintelor.
ITINERÁR, itinerare, s.n. drum pe care se desfășoară o călătorie, cu indicarea localităților parcurse.
MULTICULTURÁL, -Ă, multiculturali, -e, adj. (despre țări, regiuni etc.) care are mai multe culturi.
Li se prezintă elevilor proiectul ca pe o călătorie în lumea unor basme poate mai puțin cunoscute, dar nu mai puțin
frumoase, create de comunități etnice; elevii pot fi întrebați ce minorități etnice cunosc, dacă în comunitatea lor
există persoane din minorități etnice etc. Indiferent de tipul de comunitate în care locuiesc, elevii vor fi încurajați să
descopere importanța asemănărilor dintre aceste produse culturale și farmecul diferențelor.
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Este important ca profesorul:
• să clarifice sarcinile de lucru propuse în manual;
• să indice timpul de realizare, pașii pentru pregătirea proiectului, inclusiv data când vor avea loc prezentările, și
sugestiile pentru prezentare;
• să prezinte și clarifice, prin discuții cu elevii, criteriile de evaluare;
• să lămurească obiectivele proiectului: lectura unor fragmente din basme aparținând unor minorități etnice din
România; identificarea și discutarea unor tipare culturale în basme românești și ale altor comunități etnice; căutarea de informații privind cultura unor comunități etnice din România; încurajarea lucrului în echipă.
Revedeți, pentru actualizare, informațiile despre proiect de la pp. 105 – 106, din prezentul ghid.
Fragmentele din basmele minorităților etnice din România au fost selectate din volumul Basmele Omului de Vladimir Colin; în măsura în care volumul există la biblioteca școlii și este accesibil elevilor, profesorul poate alege și alte
fragmente, aparținând altor comunități. De asemenea, o grupă de elevi poate prezenta un basm specific comunității
multiculturale în care trăiesc.

Proiectul se încheie cu autoevaluarea elevilor, conform grilei din manual (p. 160). Profesorul va evalua activitatea
fiecărei grupe.

Lecția 7. Elemente paraverbale și nonverbale în prezentarea orală (p. 161)
A. Competențe specifice
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei, exprimând opinii,
emoții și sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele
ascultate/citite.
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în funcție de situația de comunicare.
B. Conținuturi
Elemente paraverbale și nonverbale în prezentarea orală
Activități de receptare/ascultare (exersarea strategiilor de ascultare activă, observarea și evaluarea comportamentelor paraverbale și nonverbale ale unor vorbitori) și activități de producere (prezentare orală, oferirea de feedback pentru colegii care participă la activități de prezentare orală)

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

Proiectul permite înțelegerea ideii de „întâlnire între culturi“, punând în evidență ceea ce le apropie. În măsura în
care este posibil, elevii sunt îndrumați spre observarea valorilor comune propuse de basme (binele, adevărul, sacrificiul, frumosul etc.)
Prezentarea proiectului se va realiza în una sau două ore, la finalul unității, conform planificării calendaristice.

EVOCARE
Pentru început
Ex. 1: M
 imarea în fața colegilor a unei stări sufletești la alegere din lista dată; colegii sunt invitați să ghicească
starea respectivă.
Ex.2: D
 escifrarea intenției comunicative a figurilor prezentate și alcătuirea unor propoziții care să exprime aceste
intenții, de exemplu:
a. așteptare încrezătoare, rugăminte;
b. nedumerire, neînțelegere;
c. neputința de a acționa, nepăsare;
d. incertitudine, reflecție, plănuirea a ceva;
e. tristețe, așteptare, plictiseală;
f. spaimă, uimire.
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III.

C. Scenariul didactic

Se acceptă și alte variante. Profesorul inițiază o discuție despre faptul că, uneori, în SMS-uri sau în mesajele postate online, aceste emoticoane înlocuiesc cuvintele/propozițiile, fapt care ar putea duce la neînțelegerea mesajului,
dar și la sărăcirea vocabularului.
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CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: E xercițiu ludic de tip „Telefonul fără fir“, al cărui scop este să-i determine pe elevi să observe distorsiunile
care apar în transmiterea unui mesaj.
Ex. 2: P
 entru lectura pe roluri, se aleg trei elevi: povestitorul, împărăteasa/bătrâna și Albă-ca-Zăpada. Activitatea
urmărește ca elevii să exerseze dicția și abilitatea de a folosi adecvat elementele paraverbale (intonația,
accentuarea cuvintelor, ritmul vorbirii, respectarea pauzelor impuse de text etc.) și nonverbale (mimica,
gestica). Profesorul face observații asupra punctelor tari și slabe ale lecturii orale, încurajând elevii.
Ex.3: Este o variantă a metodei jurnalistului cameleon. Elevii sunt invitați să prezinte, pe rând, întâmplarea din
fragmentul citit, din perspective diferite. Presupune exersarea exprimării orale în registre emoționale diferite.
Ex. 4:
Vorbitor
Privește ascultătorii, le
zâmbește.
Tace mai mult de 20 de
secunde.

Atitudine comunicativă
empatie/deschidere/
siguranță
teamă/îndoială/încercarea
de a lua o decizie

Receptor
Așezat într-o poziție ușor
aplecată în față.
Bate din picior.

Atitudine comunicativă
atenție/interes
nerăbdare

Grupajul de exerciții se poate încheia cu sublinierea ideii că este important să descifrăm atitudinile și gesturile pe
care le fac interlocutorii în cursul comunicării. Se definesc conceptele de la rubrica Repere.
REFLECȚIA
Aplicații
Elevii care doresc să prezinte una dintre cele trei propuneri de teme au timp de gândire cinci minute. Activitatea
propusă are rolul de a-i face pe elevi să înțeleagă în ce mod pot influența elementele paraverbale și nonverbale
informațiile transmise prin intermediul cuvintelor.
Profesorul le amintește elevilor structura unei prezentări:
• începutul – prezentarea temei, a intențiilor și a punctelor urmărite în prezentare;
• cuprinsul – prezentarea ideilor, cu oferirea unor exemple relevante;
• finalul – reluarea ideilor principale; mulțumiri adresate celor care au ascultat.
De asemenea, profesorul trebuie să ofere feedback pozitiv, constructiv, indiferent de modul în care s-au desfășurat
prezentările orale, mai ales că unii elevi se angajează mai greu în astfel de activități individuale, din cauza timidității,
nesiguranței și fricii de a fi criticați.

III.

La sfârșitul activității, elevii care au prezentat se evaluează conform fișei din manual. Fișa, ușor transformată,
poate fi folosită și pentru interevaluare (vezi Anexa 28).

Lecția 8. Acte de limbaj: a promite, a declara (p. 163)
A. Competențe specifice
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei, exprimând opinii,
emoții și sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele
ascultate/citite.
B. Conținuturi
Acte de limbaj: a promite, a declara
Activități de receptare/ascultare (exersarea strategiilor de ascultare activă) și activități de producere (acte de limbaj)
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C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se propun elevilor primele două exerciții de la rubrica Explorare, care presupun răspunsuri individuale, subiective.
Rolul lor este de a facilita înțelegerea declarației și a promisiunii, ca acte de limbaj. Elevii trebuie încurajați să răspundă sincer.
CONSTITUIREA SENSULUI
Ex. 3: a . Sensurile potrivite pentru a declara: 1. A anunța ceva prin grai sau în scris; a spune, a afirma deschis, a face
cunoscut. A da pe față, a mărturisi cuiva un sentiment intim.
b. Declarație de intenție: mă lepăd de puterea mea cea măiastră;
declarație de dragoste: precum te iubesc și eu.
Ex. 4: Împăratul rostește o promisiune.

Aplicații
Ex. 1: Elevii vor identifica verbele potrivite fiecăruia dintre cele două desene:
a. a afirma, a comunica, a declara, a informa, a anunța, a susține, a exprima;
b. a spune, a zice, a rosti.
Ex. 2: Contexte potrivite pentru actele de limbaj:
„Vă declar căsătoriți!“ – o cununie civilă;
„Declar ședința deschisă.“ – o ședință de judecată;
„Declar că nu am fost de față în momentul accidentului.“ – o declarație în fața unui polițist care investighează un accident;
„Îți las moștenire toată averea mea.“ – un testament;
„În numele legii, ești arestat!“ – o declarație a unui polițist care arestează un infractor.
Ex. 3: Înseamnă a promite lucruri imposibil de realizat. Elevii sunt invitați să alcătuiască propoziții, după ce au
înțeles sensul celor două expresii.
Provocări
Joc de rol, un monolog adresat care vizează o situație de comunicare din viața reală a elevilor: un discurs electoral
pentru Consiliul Elevilor, care să conțină o declarație și o promisiune. Este important ca elevii care vor simula situația
de comunicare ca vorbitori să beneficieze de timp de gândire.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

REFLECȚIA
După discutarea Reperelor, se vor rezolva în clasă aplicațiile.

Lecția 9. Numeralul. Numeralul cardinal (pp. 164 – 165)
A. Competențe specifice
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice
de bază

III.

B. Conținuturi
Numeralul. Numeralul cardinal
Activități de învățare prin exerciții
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se rezolvă frontal exercițiul de la rubrica Pentru început, cu titluri sau expresii din basme:
Balaurul cel cu șapte capete; Cei trei purceluși, „cizmele de șapte poște“; Doi feți cu stea în frunte; Cele douăsprezece fete de împărat și palatul fermecat; Ali-Baba și cei patruzeci de hoți; „peste nouă țări și nouă mări“; „s-a dus, s-a
dus, s-a dus, trei zile și trei nopți“.
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Profesorul anunță că în această lecție se va studia o parte de vorbire nouă.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare – Numeralul
Ex. 1: A
 ctivitate de recunoaștere și grupare, de recunoaștere și disociere: cuvinte care exprimă un număr/cuvinte
care exprimă ordinea prin numărare)

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

Ex. 2: Exercițiu de completare:
Sultanul i-a cerut lui Aladin să aștepte trei luni până să-i dea fata de soție. Însă după luna a doua a anunțat că o
mărită cu fiul vizirului. Aladin l-a pus pe duh să o aducă pe prințesă în odaia lui, timp de două nopți. Aceasta a fost
a treia poruncă a lui Aladin.
Exercițiile se vor valorifica pentru formularea definiției numeralului (rubrica Repere). Profesorul poate iniția o
discuție referitoare la folosirea numeralelor în viața de zi cu zi, cerând elevilor să exemplifice.
Explorare – Numeralul cardinal
Activități de recunoaștere și caracterizare a numeralului
Ex. 1: „ Eu cuvântul dat mi-l țin, [spuse sultanul], însă cer fiului tău să-mi aducă după cum urmează: patruzeci de
vase mari de aur, pline cu pietre prețioase, tot așa de mari și tot așa de strălucitoare ca și cele aduse cu trei
luni în urmă; vasele să fie purtate de patruzeci de robi negri, urmați de patruzeci de roabe albe!“ Numeralele
identificate exprimă un număr.
Ex. 2: patruzeci = patru + zeci
Ex. 3: a. un ananas; b. doi ananași; c. trei ananași;
d. o pară; e. două pere; f. trei pere;
g. un măr; h. două mere; i. trei mere.
Elevii sunt conduși să observe faptul că numeralele unu și doi își schimbă forma în funcție de gen: un/doi (masculin); o/două (feminin); un/două (neutru).
Ex. 4: Toate numeralele date, în afară de cinci, sunt alcătuite din mai multe cuvinte.
Profesorul prezintă informațiile de la rubrica Repere.
Se poate rezolva AMII-ul interactiv de la p. 165 din manualul digital.
REFLECȚIA
Exerciții
Ex. 1: 14 – paisprezece;
226 – două sute douăzeci și șase;
841 – opt sute patruzeci și unu;
1267 – o mie două sute șaizeci și șapte;
18 100 – optsprezece mii o sută.
Ex. 2: Textul propus se dictează elevilor, care sunt invitați apoi să sublinieze cu o linie numeralele simple (zece,
două) și cu două linii numeralele compuse (cincisprezece, șaptezeci și două).
Ex. 3: P
 oțiunea vrăjitoarei permite un alt exercițiu de recunoaștere și clasificare. Disocierea între numeralul o și
articolul nehotărât o (o sticluță, o prăjitură) poate fi propusă ca exercițiu separat, în plus față de manual:
simple
trei
două
o (lingură)
șapte
un (litru)
zece
o (singură picătură)

Numerale cardinale
compuse
27 (douăzeci și șapte)
12 (douăsprezece)

Ex. 4: Răspuns subiectiv.
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Ex. 5: o (carte) = numeral cardinal, în relație contextuală cu alt numeral (…și două reviste)
o (grădină) = articol nehotărât
un (fazan) = numeral cardinal, în relație contextuală cu alt numeral (…și trei păuni)
un (trandafir) = articol nehotărât
(a încântat)-o = pronume personal
Ex. 6: Răspuns subiectiv.
TEMĂ
Exercițiile 4 și 6 din manual, p. 165.

Lecția 10. Numeralul ordinal. Numeralul – aspecte normative (pp. 166 – 167)

B. Conținuturi
Numeralul cardinal și numeralul ordinal
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se verifică tema.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: P
 e baza ilustrației din O mie și una de nopți, elevii sunt invitați să răspundă la întrebările care pregătesc
numeralului ordinal:
- Robul îmbrăcat în verde este al doilea, dacă numeri de la stânga la dreapta, și al treilea, dacă numeri de la
dreapta la stânga.
- Aladin se află pe al doilea rând.
Ex. 2: De exemplu: a patruzecea (poziție)/al patruzecilea (om)
Elevii vor observa acordul în gen al numeralului cu substantivul determinat.
Ex. 3: prima = întâia, cea dintâi; primele = întâile, cele dintâi.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

A. Competențe specifice
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice de bază

REFLECȚIA
Explorare – Numeralul, aspecte normative
Profesorul inițiază o discuție despre dificultățile de folosire a numeralelor în viața cotidiană și propune elevilor
lectura textului de la ex. 1, p. 166.
Ex. 2: „Am la tunică un’, doi, trei botoni,
Patru botoni!
Am cinci, șase, șapte, opt botoni,
Nouă botoni!
Zece, unspe, doispe, treispe botoni, 		
unsprezece, doisprezece, treisprezece
Paispe botoni!				
paisprezece
Am la tunică, am cinspe botoni,		
Șaispe botoni!				
Am opspe, nouspe, douăj’ de botoni,		

cincisprezece
șaisprezece
optsprezece, nouăsprezece, douăzeci

205

III.

Împreună cu elevii, profesorul definește numeralul ordinal. Se explică schema de la rubrica Repere despre componentele numeralului ordinal, în funcție de gen.

Douăj’ de botoni!				
Douășunu, doăsdoi de botoni,			
Treizeci de botoni!
Am la tunică patruj’ de botoni,			

douăzeci
douăzeci și unu, douăzeci și doi

…’J’ de botoni! 				
Am patrușcinci, pașcinci de botoni, 		
…cinci de botoni!
Am șaptezeci, șaptezeci de botoni
… Zeci de botoni!

…zeci
patruzeci și cinci, patruzeci și cinci

patruzeci

Am la tunică ’jde mii de botoni, 		
zeci de mii
…Mii de botoni!...“
Ex. 3: De exemplu:
Două mii trei sute de oameni au participat la eveniment. (numeral)
Mi-i teamă. (pronume + formă populară a verbului a fi)
Mi-i da tu mâine socoteală! (pronume + formă populară a auxiliarului de viitor)
Mi-i aduce acum, ai răbdare. (pronume personal de persoana I + pronume personal de persoana a III-a)

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

Sunt explicate elevilor normele de exprimare corectă de la rubrica Repere, apoi se rezolvă exercițiile.
Exerciții
Ex. 1: Duhul are trei coarne.
Elevii construiesc propoziții: trei – al treilea (copil)/a treia (oră).
Ex. 2: patru (pești), patru (culori) – numerale cardinale simple
primul, al doilea, al treilea, al patrulea – numerale ordinale
Ex. 3: 5 – al cincilea băiat; a cincea fată;
7 – al șaptelea cufăr; a șaptea baghetă;
22 – al douăzeci și doilea deal; a douăzeci și doua stradă;
71 – al șaptezeci și unulea scaun; a șaptezeci și una carte;
300 – al trei sutelea luptător; a trei sutea filă;
1000 (al mielea/al o mielea palat; a mia/a o mia poveste.
Ex. 4: a. La ora douăsprezece noaptea, Cenușăreasa trebuia să părăsească balul.
b. Negustorul i-a numărat în palmă optsprezece bani de argint.
c. S-a clasat pe locul al cincilea la concursul despre povești.
d. A înțeles în al doisprezecelea ceas despre ce este vorba.
e. Cartea are optzeci și una de pagini.
f. Douăsprezece mii de galbeni avea sultanul în vistierie.
g. Sora mea împlinește cincisprezece ani.
Ex. 5: Profesorul dictează elevilor textul, apoi verifică ortografia numeralelor: șaizeci și patru, șaisprezece.

III.

Se poate rezolva în clasă și AMII-ul interactiv de la p. 167, din manualul digital.
Provocări
Ex. 1: Sugestii:
nici una, nici două = pe neașteptate, imediat;
la doi pași = foarte aproape;
în doi timpi și trei mișcări = foarte repede;
a lua pe cineva la trei-păzește = a cere în mod sever explicații, a certa aspru pe cineva;
a fi cu ochii-n patru = a fi foarte atent, a fi cu băgare de seamă; a se păzi;
a despica firul în patru = a cerceta minuțios, mai mult decât este necesar;
a vorbi cu cineva între patru ochi = a vorbi cu cineva fără martori, în taină;
în cele patru zări/vânturi/colțuri ale lumii = pretutindeni;
a (nu) avea cei șapte ani de acasă = a (nu) fi educat;
a avea nouă vieți/suflete = a fi foarte rezistent;
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a avea nouă băieri la pungă = a fi foarte zgârcit.
a asculta cu zece urechi = a asculta foarte atent;
sută la sută = complet, în întregime, pe deplin;
unde s-a dus mia, ducă-se și suta = unde s-a făcut o cheltuială mare, poate să se facă și una mai mică;
mii și sute/sute și sute = extrem de mulți;
cu miile = în număr foarte mare, cu duiumul.
Ex. 2: Sugestii:

Franceză
avoir une double casquette = a avea două responsabilități;
être haut comme trois pommes = a fi scund;
dire à quelqu’un ses quatre vérités = a spune cuiva adevărul fără menajamente;
être tiré à quatre épingles = a fi îmbrăcat la patru ace, a fi foarte bine îmbrăcat;
être plié en quatre (ou en deux) = a muri de râs;
manger comme quatre = a mânca cât șapte/zece; a mânca mult;
se mettre en quatre pour… = a se face luntre și punte pentru …, a face un mare efort pentru …;
chercher le mouton à cinq pattes = a căuta un lucru foarte rar;
la cinquième roue de la charrette = a cincea roată la căruță; persoană sau lucru inutil;
tourner sept fois la langue dans la bouche = a reflecta înainte de a vorbi;
voir trente-six chandelles = a vedea stele verzi.
Germană
unter vier Augen = între patru ochi;
der erste beste = primul care se nimerește;
auf den ersten Blick = la prima vedere;
das fünfte Rad am Wagen sein = a fi a cincea roată la car/căruță.
Spaniolă
ser una persona con dos caras = a fi (om) făţarnic, ipocrit;
dos pájaros de un tiro = a umbla după doi iepuri deodată;
tener siete vidas = a avea nouă vieţi;
hablar por los cuatro costados = a vorbi cât zece;
hombre prevenido vale por dos = paza bună trece primejdia rea.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

Engleză
to get it in one = a înțelege imediat;
to put two and two together = a trage concluzii;
to take five = a lua o pauză;
to be six of one and half a dozen of the other = a fi foarte asemănători;
to be in seventh heaven/on cloud nine = a fi în al nouălea cer, a fi foarte fericit;
to talk nineteen to the dozen = a vorbi foarte repede;
to be at sixes and sevens = a fi confuz în legătură cu ce este de făcut.

TEMĂ
Se pot da ca temă exercițiile de la Provocări, minitestul din varianta digitală sau exerciții din Caietul elevului, pp.
106 – 107.
Notă: În măsura în care profesorul consideră potrivit, lecțiile despre numeral pot include vizionarea scurtmetrajului de animație Zero de Christopher Kezelos (2010), la adresa http://www.zeroshortfilm.com/
Filmul spune povestea personajului Zero, o cifră prigonită de cifrele de la 1 la 9. Într-o societate a acestor cifre,
în care numerele mari dețin puterea, persoanele „zero“ sunt persecutate: ele nu înseamnă nimic, deci toată lumea
își bate joc de ele. Și totuși, curajul, optimismul și iubirea dovedesc faptul că din nimic se poate naște ceva măreț.
Filmul poate fi valorificat ca deschidere culturală către povestea descoperirii lui zero de către indieni și arabi, ca
pretext pentru o scurtă istorie a cuvintelor (cifră și zero provin din același termen arab, sifr = „gol“, „vid“) și, nu în
ultimul rând, ca lecție de toleranță și respect într-o unitate în care se discută problema diversității culturale.
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III.

Autoevaluare
Elevii completează fișa din manual.

Barem minitest – finalul secțiunii de Limbă română, p. 167
I. b (15 p.)
II. Numerale cardinale: zece, treizeci, cincizeci și patru, doi. Numerale ordinale: al treilea, a treia. (6 x 5 p. = 30 p.)
III. Numerale simple: zece, doi, o. Numerale compuse: treizeci, cincizeci și patru. (5 x 2 p = 10 p.)
IV. al * trei*le*a, a * trei*a (5 x 5 p. = 25 p.)
V. De exemplu: Camera avea două uși. (10 p.)

Lecția 11. Descrierea unei ființe imaginare (pp. 168 – 169)

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

A. Competențe specifice
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini,
desene, scheme
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al
lizibilității, al coerenței și al clarității
B. Conținuturi
Descrierea unei ființe imaginare
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Pentru început
1 – c (grifon); 2 – e (inorog/unicorn); 3 – b (cerber); 4 – a (pegas); 5 – d (dragon)
Se poate viziona și AMII-ul animat despre inorog, din varianta digitală a manualului (p. 168).
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Lectura fragmentului de la ex. 1, urmată de rezolvarea cerințelor.
Ex. 2: P
 ersonajul descris în text este un faun (zeitate din mitologia romană, protectoare a câmpiilor, pădurilor și
turmelor, înfățișată ca un bărbat cu coarne și cu picioare de țap), care poate fi inclus în categoria ființelor
imaginare.
Ex. 3: R
 ăspunsuri posibile: faunul poartă fular, umbrelă și duce un pachet (vom afla ulterior că sunt cărți); pare mai
mirat de prezența lui Lucy decât este ea atunci când îl zărește; faptul că faunul vorbește cu fata.
Ex. 4: C
 ând se relatează acțiunea, verbele sunt la indicativ perfect simplu, în timp ce verbele folosite în pasajul
descriptiv sunt la indicativ imperfect.
Ex. 5: S
 ubstantivele denumesc ființa descrisă și părțile ei componente, iar adjectivele evidențiază trăsături ale
acestora (culoare, formă, dimensiune, alte însușiri).
Ex. 6: Elevii precizează aspectele descrise, observând schema de la p. 168.
Profesorul prezintă informațiile de la rubrica Repere.
REFLECȚIA
Aplicații
Este important ca elevii să înțeleagă ce fel de ființă vor avea în vedere și care sunt aspectele relevante ale unei
astfel de descrieri. Profesorul le reamintește elevilor etapele scrierii (pregătirea pentru redactare, scrierea ciornei,
revizuirea, editarea și publicarea) și părțile componente ale unui text.
Activitate individuală a elevilor, urmărind cerințele de la rubrica Aplicații (ex. 1 – 4 redactarea; ex. 5 – 6 revizuirea
și editarea) Pe parcursul activității, profesorul oferă sprijin elevilor, dacă este nevoie.
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Ex. 7: E levii sunt încurajați să se autoevalueze, pe baza grilei din manual; se poate realiza, de asemenea, o evaluare
în perechi, oferind feedback colegului/colegei de bancă. Câteva texte pot fi citite în clasă, iar profesorul și
ceilalți elevi scot în evidență aspectele pozitive ale compunerilor și, eventual, oferă sugestii.
Evaluarea va avea în vedere și procesul redactării: încadrarea în timp, realizarea unui plan al compunerii, revizuirea
etc., pentru ca elevii să-și îmbunătățească abilitățile de redactare. Profesorul poate folosi și o fișă de observare a
comportamentului elevilor față de sarcina de lucru (vezi Anexa 29).
TEMĂ
Elevii care au primit sugestii își pot reface textele. Celelalte lucrări vor fi citite și evaluate individual de către profesor.

A. Competențe specifice
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei, exprimând opinii,
emoții și sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele
ascultate/citite
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini,
desene, scheme
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al
lizibilității, al coerenței și al clarității
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a
intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice
de bază
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
B. Conținuturi
Toate conținuturile abordate în Unitatea V

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

Recapitulare (pp. 170 – 171)

Ex. 1: Ordonarea cronologică a întâmplărilor:
5 Dimineața, fata declară că a dormit foarte prost.
3 Într-o seară, la castel sosește o prințesă.
2 Negăsind o prințesă adevărată, prințul se întoarce acasă dezamăgit.
1 Prințul dorește să se însoare.
7 Prințul s-a căsătorit cu prințesa.
4 Regina pune un bob de mazăre sub saltelele pe care urma să doarmă fata.
6 Toți au înțeles că fata era o prințesă adevărată.
Ex. 2: Indici temporali și spațiali: (a cutreierat) toată lumea, într-o seară, la poarta orașului, odaia de culcare a
prințesei, dimineața.
Ex. 3: A. a.; B. b; C. c.; D. c.; E. c.
Ex. 4: De exemplu: delicatețea/gingășia, sinceritatea, curajul.
Ex. 5: F ata trebuie să trecă proba pe care o pune la cale împărăteasa, mai precis să simtă un bob de mazăre pus
sub douăzeci de saltele de lână și douăzeci de perne de puf.
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III.

C. Scenariul didactic
Lectura basmului Prințesa și mazărea de Hans Christian Andersen

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

Proba bobului de mazăre reprezintă:
- o probă a fineții, a distincției, a nobleței care ar caracteriza, în viziunea populară, ființele cu sânge regal;
- o probă a capacității de a descoperi (și corecta) ce nu este în regulă în lumea din jurul ei, așa cum se
așteaptă de la un conducător adevărat;
- o probă a sincerității celei care se declară prințesă.
Ex. 6: O
 altă probă pentru prințesă ar putea fi să cânte la un instrument sau să răspundă la niște ghicitori bine
ticluite; titluri posibile: Prințesa și harpa/Prințesa cea înțeleaptă etc.
Ex. 7: R
 ăspuns subiectiv, elevii pot da multe exemple. În sprijinul acestui exercițiu, se poate rezolva AMII-ul interactiv de la p. 171 (sus).
Ex. 8: Răspuns subiectiv.
Ex. 9: E lemente neobișnuite: apariția, în timpul unei furtuni, a unei prințese singure la poarta orașului rămâne
neexplicată; prințesa simte bobul de mazăre prin douăzeci de saltele de lână și douăzeci de perne de puf.
Ex. 10: Formula finală din Prințesa și mazărea de Hans Christian Andersen este neobișnuită față de formulele
curente, afirmând categoric adevărul basmului (față de, bunăoară, am încălecat pe-o șa/pe-o căpșună/pe-o
lingură etc.), dar numai la prima vedere. Afirmația naratorului că povestea este adevărată fiindcă în ea se
găsește o prințesă adevărată este contrazisă chiar de „testul adevărului“: să simți un bob de mazăre prin
multe saltele de puf este o calitate miraculoasă, deci neadevărată.
Ex. 11: Activitate pe grupe, apoi frontală. După ce elevii prezintă definițiile propuse în cadrul grupelor, se rețin
elementele esențiale ale narativului literar învățate până acum (o întâmplare sau o serie de întâmplări
imaginate de un autor și puse pe seama unor personaje; succesiunea evenimentelor se produce conform
unei scheme de bază: situație inițială de echilibru → complicații → o nouă situație de echilibru; prezența
unor indici temporali și spațiali ai acțiunii) și se compune o definiție cuprinzătoare.
Ex. 12: un = numeral cardinal simplu; douăzeci = numeral cardinal compus.
Ex. 13:
Numerale cardinale simple
Numerale cardinale compuse
trei, zece, o mie

șaptesprezece, douăzeci și opt, două milioane

Ex. 14: a. optsprezece trandafiri;
b. doisprezece bani;
c. treizeci și una de litere;
d. unu din patru copii;
e. douăzeci și două de mii de lei;
f. șaizeci de steluțe.
Ex. 15: a. un numeral ordinal de genul masculin: Primul sportiv s-a accidentat ușor.
b. un numeral cardinal simplu de genul feminin: Două capre s-au întâlnit pe o punte.
Se poate rezolva AMII-ul interactiv de la p. 171 dedicat numeralului.

III.

Ex. 16: Se acceptă orice răspuns care respectă criteriile date (animal fabulos, cu prezentarea a trei aspecte din
înfățișarea lui folosind numerale), de exemplu: un balaur cu șase picioare, trei capete și două aripi etc.
Ex. 17: Activitatea se poate desfășura în perechi. Elevii trebuie să descrie, în 6 – 10 rânduri, o ființă imaginară,
ținând cont de fragmentul: „din el țâșnește o ființă invizibilă, care se izbește cu putere de tavan, după care
iese prin fereastră, făcând-o țăndări“.

Barem de corectare și de notare a testului – Evaluare (p. 172)
A. 60 de puncte
1. trei = numeral cardinal; dintâi = numeral ordinal. 					

(3 p. + 3 p.) 6 puncte

2. a.											
3. două încercări, ora douăsprezece, treizeci și unu de mere.			
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6 puncte

(2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte

4. al șaisprezecelea/a șaisprezecea; al șaptesprezecelea/a șaptesprezecea; al optsprezecelea/a optsprezecea.
(1 p. + 1 p. + 1 p. +1 p. +1 p. + 1 p.) 6 puncte
5. De exemplu: Înghețata costă un leu. Am cumpărat o înghețată și două ciocolate.

(3 p. + 3 p.)

6 puncte

6. De exemplu: Împăratul se bucură la gândul că avea să guste din roadele mărului care făcea mere de aur și care
dăduse în pârg. (Răspuns clar, nuanțat: 6 p.; răspuns ezitant: 3 p.; încercare de răspuns:
(1 p.)
6 puncte
7. d. 											

6 puncte

8. De exemplu: odată, într-o zi, a doua zi, spre seară, noaptea, până la miezul nopții) și a unui indice spațial al
acțiunii (de exemplu: palaturile, în fundul …grădinii, acolo). 				
(3 p. + 3 p.) 6 puncte

10. De exemplu:
— Tată, îți promit că voi pândi eu hoțul la noapte și n-am să mă las până nu vei gusta din merele de aur! (formularea corectă a replicii fiului celui mare, cu integrarea actului de limbaj indicat: 6 p.; formularea corectă a unei replici a
fiului celui mare, cu integrarea ezitantă a actului de limbaj indicat: 3p.; încercare de formulare:
(1 p. / 6 puncte)
B. 30 de puncte
• Adecvarea la tema precizată în sarcina de lucru și evidențierea trăsăturilor ființei imaginare: a. respectarea temei –
descrierea unei ființe imaginare: 4 p.; b. evidențierea trăsăturilor acesteia: 8 p. (prezentare detaliată: 8 p.; prezentare
ezitantă: 4 p.; schematism: 1 p.)								
12 puncte
• Existența introducerii, cuprinsului și încheierii, fiecare idee nouă fiind marcată printr-un paragraf
(1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
• Exprimare corectă, clară și adecvată (în totalitate: 6 p.; parțial: 3 p.)				
6 puncte
• Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: respectarea normelor de ortografie (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3
greșeli: 2 p.; 4 sau mai multe greșeli: 1 p.); respectarea normelor de punctuație (0 – 1 greșeli: 3 p.; 2 – 3 greșeli: 2 p.;
4 sau mai multe greșeli: 1 p.) 								
3 p. + 3 p. 6 puncte
• Așezarea în pagină și lizibilitate: așezare în pagină (corectă: 2 p.; cu abateri: 1 p.); lizibilitate: 1p.
2 p. + 1 p. 3 puncte

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea V

9. Identificarea în text a două aspecte care țin de miraculos, de exemplu: existența unui măr care face mere de aur,
modul în care pomul înmugurește, înflorește, se scutură și rodește pe parcursul unei singure zile, somnul inexplicabil
care-i cuprinde pe paznici și pe fiii împăratului la miezul nopții. 				
(3 p. + 3 p.) 6 puncte

III.

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.
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III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

III.8. Unitatea VI
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Domenii

Lectură

Interculturalitate

Limbă română

Redactare

Conținuturi

2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte
literare și nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei
în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. O
 bservarea comportamentelor şi a atitudinilor
de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire

Textul narativ nonliterar
Trăsături ale textului narativ nonliterar
Semnificațiile textului

5.2. Identificarea unor valori culturale promovate
în textele autorilor români din diferite perioade
istorice

Carte românească de învățătură: de la
prima carte tipărită la cartea digitală
Identitate națională
Proiect de grup: Imagini ale domnitorului

Acte de limbaj: a explica, a recomanda,
1.4. R
 ealizarea unei interacţiuni verbale cu doi
interlocutori, folosind strategii simple de ascul- a afirma
tare activă și manifestând un comportament
comunicativ politicos faţă de interlocutor(i)
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice
de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor
comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi
a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând
achiziţiile fonetice de bază
4.5. U
 tilizarea competenţei lingvistice în corelaţie
cu gândirea logică/analogică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii

Enunțul
Punctuația enunțului

3.2. R
 edactarea, individual şi/sau în echipă, a unui Prezentarea textului: inserarea unor
text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea desene, grafice, fotografii, scheme
unor imagini, desene, scheme
3.4. O
 bservarea atitudinilor manifestate în procesul
redactării unui text, identificând aspectele care
necesită îmbunătățire

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

Comunicare orală

Competențe specifice
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Lecția 1. Familiarizarea cu textul Jurnal de călătorie (pp. 174 – 176)
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
B. Conținuturi
Textul narativ nonliterar
C. Scenariul didactic

CONSTITUIREA SENSULUI
Lectura model a textului-suport sau ascultarea textului citit de un actor, din varianta digitală a manualului.
Recomandăm ca profesorul să-i întrebe pe elevi dacă există cuvinte al căror sens nu-l cunosc şi să le ofere
explicații.
REFLECȚIE
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură. Elevii vor fi încurajați să răspundă la primele patru întrebări
de la rubrica Impresii după prima lectură, să noteze de ce le-a plăcut textul, ce nu le-a plăcut în text, ce nu au înțeles
și dacă textul le-a amintit de ceva.
Elevii analizează ilustrațiile din manual (pp. 175 – 176) prin raportare la text, discutând dacă li se par potrivite sau
nu, indicând eventuale detalii pe care nu le-au regăsit în text sau care li se par în neconcordanță cu textul.
TEMĂ
Ex. 5 de la rubrica Impresii după prima lectură

Lecția 2. Trăsături ale textului narativ nonliterar (p. 177)

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

EVOCARE
Activități de prelectură
Se rezolvă exercițiile de la rubrica Pentru început (p. 174). De asemenea, se poate apela la vizionarea AMII-ului video asociat acestei secvențe, în care niște copii de clasa a V-a prezintă locurile istorice pe care le-au vizitat. După ce
este urmărit filmulețul, elevii răspund și ei la întrebarea formulată: Ai vizitat orașe din România în care s-au petrecut
evenimente istorice? Dacă răspunsul este afirmativ, pot preciza ce i-a impresionat în vizitele făcute.

A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
B. Conținuturi
Textul narativ nonliterar. Acțiune, participanți, timp, spațiu

EVOCARE
Profesorul verifică tema. După trecerea în revistă a situațiilor considerate amuzante, profesorul conduce discuția
înspre ideea că într-o călătorie se pot întâmpla situații amuzante și că, de multe ori, acestea pot fi notate într-un
jurnal, așa cum a procedat Monica.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare – Textul literar
Elevii răspund frontal la întrebările 1 – 9.
Ex. 1: E levii vor căuta în text cuvinte care se referă la timpul în care s-au petrecut evenimentele și le vor nota în tabel.
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III.

C. Scenariul didactic

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

Date
6 mai
7 mai
8 mai

Zile ale săptămânii
vineri
sâmbătă
duminică

Momente ale zilei
noaptea
dimineața

Alți indici de timp
azi
ieri
atunci
de vreo jumătate de oră
mâine
după trei zile

Ex. 2: E xcursia a durat trei zile. Precizarea este făcută în jurnal (după cele trei zile de excursie), iar durata excursiei
reiese și din datarea jurnalului.
Ex. 3: Elevii pot lucra în perechi și vor grupa indicii referitori la spațiu în cele trei categorii:
- localități: Alba Iulia, Brașov (Scheii Brașovului), Târgoviște;
- instituții: Biblioteca Batthyaneum, Muzeul „Prima Școală Românească“, Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi
Românești;
- alte locuri: pe Via Principalis, în fața catedralei, la librărie, la Curtea Domnească.
Ex. 4 ș i 5: Exercițiile pot fi rezolvate în clasă dacă există resursele necesare, fie digitale, fie letrice. În cazul în care
acestea nu există, elevului i se poate cere să verifice acasă existența localităților și a instituțiilor.
Ex. 6: E levii vor fi încurajați să răspundă la întrebări. Este importantă dezvoltarea încrederii în sine și a unei atitudini pozitive față de actul comunicării.
Ex. 7: În Alba Iulia, fata întâlnește pe stradă un bărbat care pare a fi Mihai Viteazul.
Fata vizitează Biblioteca Batthyaneum.
Împreună cu profesoara și colegii ei, Monica merge la o librărie.
La Brașov vizitează Muzeul „Prima Școală Românească“.
Domnul Oltean le arată elevilor cum funcționa o tiparniță.
La Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești descoperă cum a evoluat scrisul în spațiul românesc.
Ex. 8: Monica, „Mihai Viteazul”, ghidul, diriginta, colegii, domnul Oltean.
Ex. 9: S
 e realizează frontal, profesorul încurajând elevii să ofere răspunsuri și să le motiveze, orientând, dacă este
cazul, răspunsurile lor spre ideea că faptele și locurile la care se referă textul sunt reale.
Împreună cu elevii, profesorul va defini textul narativ nonliterar (rubrica Repere) și va insista pe diferența dintre
personaj (ființă care participă la acțiunea dintr-un text literar) și participant (ființă care participă la o acțiune reală,
relatată într-un text nonliterar).
REFLECȚIE
Aplicații
Ex. 1 și 2: Fiecare pereche își va prezenta răspunsul în fața clasei.
TEMĂ
Elevilor li se poate cere să redacteze o scurtă notă de jurnal în care să precizeze ce informații noi despre textul
nonliterar au aflat în timpul orei.

III.

Lecția 3. Semnificațiile textului (pp. 178 – 179)
A. Competențe specifice
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
B. Conținuturi
Textul narativ nonliterar
Strategii de comprehensiune: inferențe simple (problemă – soluție)
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului
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C. Scenariul didactic
EVOCARE
Elevii pot citi câteva dintre notele de jurnal redactate ca temă.

FAPTE INTERESANTE

INFORMAȚII

OPINII

Prezintă lucrul cel mai important
pe care l-ai învățat citind acest
text. Motivează de ce este relevant
pentru tine.
TEMA

Precizează două informații noi
oferite de jurnalul de călătorie.

Care este părerea ta despre
utilitatea excursiei la care face
referire textul? Dar despre utilitatea
unui jurnal de călătorie?
DETALII

Precizează tema textului.

Menționează patru cuvinte noi
pe care le-ai învățat citind jurnalul
de călătorie.
IMAGINI

Numește trei detalii din text care
sunt în relație cu tema acestuia.

Precizează un tip de imagine
(diagramă, hartă, fotografie etc.)
care se potrivește textului.

Prezintă, pe scurt, conținutul
textului, răspunzând la întrebările:
cine? ce? când? unde? de ce?

ÎNTREBĂRI
Formulează două întrebări
referitoare la text, al căror
răspuns poate fi formulat
în urma documentării.

VOCABULAR

SUMAR

Ex. 3: E levii vor răspunde, pe caiet, la cerințele de la ex. 2 la care nu s-a răspuns în timpul activității în perechi.
Ex. 4: U
 tilizarea de pronume personale la persoana a II-a se justifică prin faptul că Monica folosește, ca strategie,
adresarea către jurnal.
Ex. 5: Jurnalule, Dragă jurnalule, Jurnalule drag, Drăguțul meu jurnal.
Ex. 6 și 7: Elevii vor fi încurajați să răspundă la întrebare și se va lua în considerare oricare dintre variantele alese.
Ex. 8: Numele personalității
Realizarea-record
Ștefan cel Mare
Coresi
Mircea cel Bătrân

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

CONSTITUIREA SENSULUI
Ex 1 și 2: Elevii vor desena, pe pagina întreagă a caietului, un tabel alcătuit din nouă căsuțe – trei rânduri și trei
coloane (ca pentru jocul X și 0), notând în fiecare căsuță titlul aferent (Fapte interesante, Informații,
Opinii, Tema, Vocabular, Detalii, Întrebări, Imagini, Sumar). De altfel, în rezolvarea exercițiului vor aplica
regulile jocului X și 0. Dacă elevii nu cunosc aceste reguli, profesorul li le va explica, pe scurt. Exercițiul
presupune activitate în perechi. Primul dintre cei doi elevi va marca o căsuță, la alegere, cu X și va
răspunde oral la cerința asociată acesteia. Al doilea elev va marca o altă căsuță cu 0 și va răspunde la
cerința asociată. Câștigă cel care reușește primul să marcheze trei căsuțe adiacente pe orizontală, pe
verticală sau pe diagonală.

A domnit 47 de ani, având cea mai lungă domnie din istoria Moldovei.
A tipărit 39 de cărți.
În vremea sa, Țara Românească s-a întins până la Marea
Neagră.

Provocări
Ex. 1: S
 e poate urmări AMII-ul video din varianta digitală a manualului și abia apoi se poate începe căutarea
informațiilor și discuțiile.
Ex. 2: Miniproiect. Elevii vor fi încurajați să folosească imagini sau să deseneze obiectivele pe care le prezintă.
Elevii vor răspunde la cerințele de la rubrica Autoevaluare.
Dacă profesorul dorește, poate aplica minitestul.
TEMĂ
Ex. 11 sau exercițiul propus la rubrica Portofoliu.
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REFLECȚIE
Se va răspunde frontal la exercițiile 9 – 10, 12 – 14.

Barem minitest – finalul secțiunii de Lectură (p. 179)
I. Precizarea celor două obiective turistice vizitate: Cetatea Neamțului, Casa memorială a lui Ion Creangă.
(10 p. + 10 p.)
20 de puncte
II. 1. b; 2. c; 3. b.; 4. c.
				
(10 p. + 10 p. + 10 p. +10 p.) 40 de puncte
III. Explicarea atitudinii celui care povestește față de locul vizitat, justificând răspunsul prin citate potrivite din text
· E xplicare clară, respectând normele de ortografie și de punctuație: 20 p.; explicare clară, fără respectarea
normelor de ortografie și de punctuație: 10 p.; încercare de explicare: 5 p.
· J ustificarea răspunsului prin citate potrivite din text: 10 puncte
30 de puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

Lecția 4. Noi pagini – alte idei
A. Competențe specifice
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
B. Conținuturi
Strategii de comprehensiune: inferențe simple (problemă – soluție)
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Vizionarea AMII-ului video (p. 180) despre Mihai Eminescu.
Ascultarea AMII-ului audio (p. 180).
CONSTITUIREA SENSULUI
Ex. 1: L ectura, pe roluri, a fragmentului dat. Se va apela la o lectură realizată de patru elevi, fiecare asumându-și
un rol – povestitorul, solul, Mircea cel Bătrân sau Baiazid.
Ex. 2: c.
Ex. 3. L a Nicopole văzut-ai câte tabere s-au strâns/Ca să steie înainte-mi ca și zidul neînvins. Bătalia de la Rovine a
avut loc înaintea celei de la Nicopole.
Ex. 4: A
 ctivitatea în perechi ar trebui să se desfășoare pe durata a 10 minute. Perechile își pot compara răspunsurile, în grupe mai mari, de câte șase elevi.

III.

Delimitarea fragmentului
„Iată ... spini.”

Cuvânt-cheie
Idei principale
Idei secundare
închinarea
Baiazid îi cere lui Mircea cel Un sol îl anunță pe Baiazid că
Bătrân să i se închine.
Mircea cel Bătrân vrea să discute
cu el.
Baiazid îl tratează pe sol cu o
atitudine disprețuitoare.
Mircea cel Bătrân este un om
simplu.
Baiazid anunță scopul sosirii sale.
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refuzul

„Cum? ... moșneag.“

neacceptarea

„De-un moșneag ... Baiazid.“ iubirea

Mircea cel Bătrân refuză.

Mircea cel Bătrân îi urează lui
Baiazid bun venit.
Mircea cel Bătrân îi cere lui Baiazid
să se întoarcă din drum.
Mircea cel Bătrân mărturisește că,
indiferent de decizia lui Baiazid,
o să-și asume destinul.
Baiazid reacționează violent Baiazid îl jignește pe Mircea cel
în fața neacceptării de către Bătrân.
Mircea cel Bătrân a propu- Baiazid își evocă victoriile.
nerii sale.
Sultanul mărturisește că a jurat să
distrugă creștinătatea.
Mircea cel Bătrân
Mircea cel Bătrân îi spune lui
mărturisește că iubirea de Baiazid că nu îi dorește să cunoasțară este esențială.
că puterea Țării Românești.
Domnitorul muntean evocă momente din istoria țării sale.
Mircea cel Bătrân mărturisește că
are de partea lui tot ce mișcă în
țară.

REFLECȚIE
Ex. 5: solul: modestie; Baiazid: aroganță, determinare; Mircea cel Bătrân: modestie, ospitalitate, determinare.
Ex. 6: Elevii vor fi încurajați să se exprime prin orice modalitate artistică.
TEMĂ
Exercițiul de la rubrica Portofoliu.

Lecția 5. Carte românească de învățătură: de la prima carte tipărită la cartea digitală (pp. 182 – 184)
A. Competențe specifice
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

„Orice gând ... război.“

B. Conținuturi
Carte românească de învățătură: de la prima carte tipărită la cartea digitală
Strategii de comprehensiune a textului nonliterar: inferențe simple, procese de elaborare (reflecție)

EVOCARE
Pentru început
Ex. 1: Elevii sunt invitați să răspundă frontal și să-și justifice răspunsul.
Ex. 2: S
 e va lucra în perechi. AMII-ul video de la p. 182, cu aceeași temă, poate fi vizionat înainte (elevii pot beneficia, pentru răspunsurile lor, de sugestii) sau după rezolvarea exercițiului 2 (elevii își pot compara răspunsurile cu cele ale altor copii).
CONSTITUIREA SENSULUI
Activități de lectură – lucrul cu textul
Lectura model a profesorului sau ascultarea textului în varianta digitală.
Se clarifică sensul cuvintelor explicate în subsolul paginilor; se explică, dacă este nevoie, și semnificația altor
cuvinte/expresii.
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III.

C. Scenariul didactic

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

Explorare
Se rezolvă frontal exercițiile 1 – 7.
Ex. 1: Articolul a apărut pe internet/online, pe blogul lui Iulian Comănescu: www.comanescu.ro.
Ex. 2: E levii citesc informațiile de la rubrica Istoria cuvintelor despre blog; discuția poate fi extinsă către vlog (video
blog, o formă de televiziune media, populară pe canalul YouTube). Profesorul îi încurajează să-și exprime
preferințele.
Ex. 3: Iulian Comănescu scrie despre subiecte diverse (comunicare, publicitate, presă etc.).
Ex. 4: A
 rticolul are forma unei scrisori către fiica autorului, Anais. Elevii sunt invitați să justifice răspunsul; se iau
în considerare aspectele: formula de adresare („dragă Anais“), propria identificare a postării drept „un fel de
scrisoare de scuze“; prezența persoanei a II-a singular pe tot parcursul textului, faptul că destinatara este
copil.
Ex. 5: M
 otivul postării este dorința unui părinte de a explica pe înțelesul unui copil de ce adulții țin atât de mult la
lectura cărților: pentru că în spatele cărții tipărite se ascund 570 de ani de istorie.
Ex. 6: c.
Ex. 7: E levii ordonează prețul în funcție de informațiile conținute în fragmentul: N-aș putea să-ți spun cât costa
Biblia lui Gutenberg în banii de azi. Cu siguranță, mult mai mult decât ultimul iPhone, dar infinit mai puțin
decât o Biblie copiată de mână.

Reprezentare orientativă
Exercițiile sunt menite să provoace reflecția asupra schimbărilor aduse de progresul tehnologic al cărții ca obiect
material. Profesorul prezintă informațiile de la rubrica Repere, p. 184.
REFLECȚIE
Aplicații
Ex. 1: Înainte de inventarea tiparului, cărțile erau făcute din mai multe foi de pergament cusute împreună, pe care
călugării din mănăstiri scriau textele literă cu literă și uneori le împodobeau cu desene și viniete. Copierea
unei cărți dura mult timp, iar cartea era costisitoare.
Ex. 2: A
 firmația „pe vremea când l-a inventat Gutenberg, tiparul exista deja“ se referă la faptul că tiparul fusese
deja descoperit în China, cu mai bine de o mie de ani înainte, într-o formă mai simplă: se sculpta o pagină
în lemn, în oglindă, apoi se imprima.
Ex. 3: Activitatea se poate desfășura în perechi.
a. Informații referitoare la funcționarea tiparului: se compunea într-o ramă o pagină din litere separate,
realizate din aliaj de plumb și alte metale, se dădeau cu tuș, apoi se apăsa pagina cu o presă puternică.
Astfel, literele se puteau scoate și refolosi pentru alte pagini.
b. Informații referitoare la rezistența în timp a cărții: cărțile nu sunt numai obiecte materiale, ci și spirituale;
ele au rezistat de-a lungul vremii indiferent de suportul lor (suluri de papirus, volume din pergament, hârtie tipărită sau suport electronic: tabletă, mobil, e-book reader), iar „esența lor nu s-a alterat“.
Exercițiile 4 și 5 se pot rezolva concomitent, ca activități pe grupe.
Ex. 4: S
 emnificația titlului. Titlul se referă la prima tipăritură realizată în limba română de către diaconul Coresi
(Tetraevanghelul, 1561) după tehnica lui Johannes Gutenberg, carte despre care autorul pomenește în postarea sa de blog. Blogul, la rândul lui, este găzduit de internet, o rețea mondială de calculatoare, ceea ce
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conduce la Tetraevanghelul înghesuit într-un post de blog înghesuit într-o rețea. Formularea reunește în acest
fel cartea tipărită și suportul digital al cuvântului scris. Adjectivul înghesuit trimite la imensa cantitate de
informație pe care o conține internetul, unde și-a făcut loc și articolul lui Iulian Comănescu.
Ex. 5: A
 xa timpului. Activitate pentru două grupe (una pentru informațiile din articolul discutat, alta pentru informațiile din jurnalul Monicăi):

manuscrise

1440 – tiparul /
Gutenberg

Sec. XI-XII
Omiliar

~ 1560 – Coresi,
Tetraevanghelul

1491 – prima
carte slavonă
tipărită

Înainte
de 1500 –
incunabule

Sec. XXI – cărți
electronice

1603 – cartea
despre Mihai
Viteazul

Prezent –
e-book
Alba Iulia

Provocări
Ex. 1 și 2: Cei doi autori (Iulian Comănescu și Umberto Eco) evidențiază aceeași idee a permanenței cărții, în ciuda
formelor pe care le-a avut în timp și poate le va mai avea de acum înainte (suluri de papirus, foi de pergament cusute, volume de hârtie, e-book). Comparațiile simple pe care le face Umberto Eco între carte
și roată/daltă/ciocan/lingură transmit faptul că este imposibil să dispară o formă ajunsă la perfecțiune.
TEMĂ
Se pot da ca temă exercițiile 3 și 4 din secțiunea Provocări și activitatea pentru Portofoliu.

Lecția 6. Identitate națională (pp. 185 – 186)
A. Competențe specifice
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
B. Conținuturi
Identitate națională

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

Sec. XI – cărți
pe hârtie

EVOCARE
Se propun spre rezolvare exercițiile din rubrica Pentru început, concepute în ideea deschiderii spre alte culturi, a
simulării interesului legat de simbolurile naționale.
Ex. 1: Răspuns subiectiv și motivarea alegerii.
Ex. 2: stejar – România, brad – Rusia, măslin – Grecia, cedru – Liban, baobab – Senegal, arțar – Canada.
Sursa de informare: https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_national_symbols, https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_national_trees
Profesorul le prezintă elevilor ideea că fiecare țară are simboluri oficiale (stema, drapelul, sigiliul, imnul, uneori o
deviză), dar și neoficiale (arbori, flori, animale, culori sau simboluri abstracte), considerate reprezentative și folosite,
de exemplu, în manifestări culturale sau sportive. Acestea servesc pentru a le reaminti oamenilor că trăiesc împreună într-un anumit spațiu, că sunt uniți de aceeași istorie, de aceleași tradiții.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: Lectura textului-suport poate fi făcută de către profesor. Se vor rezolva cerințele frontal.
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III.

C. Scenariul didactic

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

a. S
 tema României este expusă în școli, în alte instituții publice (de exemplu, primării), dar și pe uniformele
militarilor sau pe monede.
b. • Stema actuală a României a fost elaborată după Revoluția din decembrie 1989 și completată, în 2016,
cu coroana regală.
• Coroana de oțel evocă Războiul de Independență din 1877 – 1878, fiind confecționată din țeava unui
tun otoman capturat.
• Sceptrul face referire la Mihai Viteazul, domnitorul care a realizat prima unire a țărilor române, iar sabia
trimite la voievodul Ștefan cel Mare, supranumit Cavaler al lui Hristos.
Ex. 2: Răspunsuri așteptate: a – 1, b – 5, c – 6, d – 3, e – 4, f – 2.
Ex. 3: A
 lte însemne oficiale ale României sunt drapelul și sigiliul (o placă pe care este imprimată stema țării și care
garantează autenticitatea actelor emise de instituțiile publice).
Ex. 4: U
 n link util care le poate fi indicat elevilor este
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Categorie:Steme_jude%C5%A3e)
Profesorul explică, pe baza Reperelor, ce înseamnă identitate națională. Recomandăm atenție și prudență, fiindcă
este un concept abstract, în mare măsură subiectiv, greu de definit, aflat încă în evoluție și problematic, putând duce
ușor la extreme.
Se poate pleca de la sensul cuvântului identitate („ansamblu de trăsături care caracterizează o persoană sau o
comunitate“) pentru a ajunge la sensul expresiei identitate națională: ceea ce distinge un popor de altul, ca rezultat
al unei istorii comune, al traiului într-un anumit spațiu, al culturii, al credinței în valori comune care iau forma unor
simboluri și, de aici, ceea ce creează sentimentul apartenenței la o națiune și se manifestă ca patriotism. Identitatea
națională nu este totuna cu cetățenia, etnia sau rasa și se poate asuma sau nu, fiind o alegere individuală.
REFLECȚIE
Aplicații
Ex. 1: Texte sau aspecte legate de identitatea națională se studiază la materiile limba și literatura română, la istorie, geografie, dar și alte materii (educație muzicală, de pildă). Elevii pot exemplifica prin titlurile unor texte
studiate în clasa a V-a sau în clasele primare.
Ex. 2: S
 tudierea la școală a acestei teme este necesară, deoarece implică atât cunoașterea trecutului și a valorilor
pe care se fondează statul român (valorile culturale; valorile democrației europene: libertate, demnitate,
egalitate, solidaritate etc.), cât și discutarea unor aspecte ce țin de lumea contemporană și de problemele
identitare cu care copiii s-ar putea confrunta (probleme legate de migrație, de exemplu).
Exercițiile 3, 4 și 5 se lucrează ca activitate individuală. Scopul lor este de a-i face pe elevi să înțeleagă că valorile
nu sunt abstracte, ci sunt legate de atitudini din viața cotidiană. Un individ și o colectivitate foarte largă, cum este
o națiune, pot avea aceleași valori: tradițiile, limba, religia, familia, solidaritatea, respectul legii, corectitudinea etc.
Punerea lor în practică, zi de zi, contribuie la întărirea sentimentului de apartenență.

III.

TEMĂ
Ex. 6, Aplicații; tema de la Portofoliu.

Anunțarea proiectului de grup Imagini ale domnitorului
A. Competențe specifice
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
B. Conținuturi
Strategii de comprehensiune; strategii de interpretare
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C. Scenariul didactic
Proiectul Imagini ale domnitorului va fi anunțat și discutat într-o oră de curs, astfel încât toți elevii să înțeleagă
ce au de făcut, cât timp au la dispoziție, cum vor realiza proiectul, în ce formă îl vor prezenta și cum vor fi evaluați.
Elevii vor fi împărțiți în cinci grupe și fiecare grupă va prezenta imaginea unuia dintre domnitorii Ștefan cel Mare,
Constantin Brâncoveanu, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul sau Vlad Țepeș, pornind de la fragmentele din manual,
pentru care există și înregistrări în varianta digitală a manualului.
E important ca elevii să înțeleagă și scopul proiectului, de aceea profesorul va prezenta, într-o manieră accesibilă,
ce anume așteaptă să descopere/să învețe etc. prin proiectul respectiv. După ce proiectul a fost anunțat și elevii
au înțeles ce au de făcut, aceștia continuă să lucreze acasă, în grupe, rolurile din grupe fiind clarificate de către
profesor. După ce perioada pentru elaborarea proiectului s-a încheiat, proiectul va fi prezentat, în fața clasei, de
reprezentanții grupelor.
Proiectul poate fi realizat sub forma unor produse diverse: postere, produse media, .ppt-uri etc. Pe parcursul
realizării proiectului, profesorul are diferite roluri, și anume de tutore, de evaluator continuu și de evaluator la sfârşitul proiectului. Este recomandabil ca profesorul să încurajeze elevii să fie cât mai creativi și originali în realizarea
produselor de proiect.

B. Conținuturi
Acte de limbaj: a explica, a recomanda, a afirma
Activități de receptare/ascultare (exersarea strategiilor de ascultare activă) și activități de producere (acte de
limbaj)
C. Scenariul didactic
EVOCARE
Activitate în perechi: lectura pe roluri a dialogului din rubrica Pentru început.
Activitate frontală:
a. Elevii identifică pe hartă reperele: biserică, benzinărie, spital, parc.
b. Elevii selectează din text formulările care se referă la distanță (în apropierea casei tale este parcul, aproape doi
kilometri), durată (N-o să-mi ia mai mult de o jumătate de oră), direcție (mergi drept, o iei la dreapta, o iei la stân
ga, chiar în spatele spitalului, spre nord); o afirmație (de exemplu: Tu locuiești lângă biserică.); o recomandare
(Îți recomand să fii atentă când traversezi…)
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare
Ex. 1: a explica = a lămuri, a face pe cineva să priceapă ceva;
a recomanda = a îndemna, a sfătui pe cineva să facă ceva, a indica, a propune;
a afirma = a susține că un fapt este adevărat.
Ex. 2: Elevii vor formula recomandări pentru situațiile exemplificate în manual:
• Grăbește-te, nu mai e mult și începe spectacolul!
• Nu traversa acum, se apropie o mașină!
• Vă recomand numărul acesta al revistei, e foarte bun.
• Sssst! Liniște, vă rog!/Faceți liniște!/Tăceți, începe filmul!
Ex. 3: Activitate în perechi, în două etape:
I. Elevul A trebuie să-i indice elevului B în ce direcție să se îndrepte, folosind toate informațiile de pe un rând
al tabelului din manual și integrându-le într-o recomandare.
II. Elevul B trebuie să-i dea elevului A indicații de mers, inversând direcția.
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III.

A. Competențe specifice
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i)

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

Lecția 7. Acte de limbaj: a explica, a recomanda, a afirma (pp. 192 – 193)

De exemplu:
Punctul de plecare

Direcție

Distanță

Durată

Mijloc de transport

Punctul de sosire

școală

la stânga

100 m

2 minute

pe jos

cofetărie

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

I. Elevul A: Ești în fața școlii (punctul de plecare). O iei la stânga, mergi 100 de metri pe jos și în două minute o să
ajungi la cofetărie (punctul de sosire), de aceea nu-ți recomand să te grăbești. (recomandare)
II. Elevul B: De la cofetărie (punctul de plecare), după 100 de metri în pas normal, la dreapta vei găsi intrarea în
școală (punctul de sosire). Fii punctual! (recomandare)
Punctul de plecare

Direcție

Distanță

Durată

Mijloc de transport

Punctul de sosire

hotel

la dreapta

1 km

7 minute

bicicletă

grădina botanică

I. Elevul A: Ca să ajungi la grădina botanică (punctul de sosire) de la hotel (punctul de plecare), trebuie să parcurgi
un kilometru pe bicicletă, luând-o spre dreapta. Îți recomand să fii atent la trafic, deși drumul nu durează decât 7 minute! (recomandare)
II. Elevul B: Plecând de la grădina botanică (punctul de plecare), trebuie să o iei la stânga. Dacă mergi cu bicicleta, în maximum 7 minute ajungi la hotel (punctul de sosire). Un kilometru nu e mult, dar ai grijă la
intersecția nesemaforizată! (recomandare)
Profesorul explică cele trei acte de limbaj pe baza informațiilor de la rubrica Repere.
Aplicații
Ex. 1: După lectura textului-stimul, elevii indică oral valoarea de adevăr a propozițiilor:
a. – A; b. – F; c. – A; d. – F; e. – A; f. – F; g. – A; h. – F.
Ex. 2: S
 copul exercițiului este practic, simulând o situație reală: elevii trebuie să deschidă Google Maps, să fixeze
punctul de sosire (Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești), apoi să prezinte oral traseul de la intrarea
în oraș dinspre București (urmând Calea Domnească). (vezi Anexa 30)
Li se poate sugera să utilizeze formulări specifice pentru a dirija o persoană spre un obiectiv turistic: „a o lua“, „a
porni“, „a ieși“, „a se îndrepta“, „a face la…“, „a ține drumul“, „a merge“, „a trece“, „a traversa“, „a ocoli“ etc.; să aleagă
puncte de reper; să numească străzi; să indice direcția prin punctele cardinale sau prin termeni precum „înainte“, „la
stânga“, „la dreapta“, „în urmă“ ș.a.

III.

Ex. 3: Răspuns posibil:
— Dragă Victor, îți recomand să nu ocolești orașul Târgoviște, fiindcă acolo vei avea ocazia să te plimbi printre ru
inele medievale ale Curții Domnești și să vizitezi Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, unde există o tiparniță
foarte veche, din secolul al XVIII-lea.
Ex. 4: Răspuns posibil:
— Vă aflați aici. Urcați spre nord doi kilometri și veți ajunge la o potecă ce lasă pădurea în dreapta și ocolește
muntele spre vest, în stânga. Înaintați până dați de un pârâu, afluent al râului; traversați-l, după care trebuie să vă
îndreptați din nou spre nord și după aproximativ douăzeci de minute de mers veți vedea podul peste râu. Mergeți
spre est încă 13 kilometri și veți da de cabana pe care o căutați.
TEMĂ
Exercițiul de la Provocări; prezentarea orală va fi verificată în ora următoare.
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Lecția 8. Enunțul. Tipuri de enunț (pp. 194 – 195)
A. Competențe specifice
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice
de bază
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
B. Conținuturi
Enunțul. Tipuri de enunț

EVOCARE
Ex. 1: E levii sunt invitați să citească dialogul imaginar dintre cartea tipărită și e-book, din rubrica Pentru început.
Li se poate cere să privească imaginile și să indice protagoniștii dialogului (în imagine apar o carte tipărită
și un e-book reader, întrucât cartea electronică nu poate fi reprezentată decât cu ajutorul suportului său).
Ex. 2: P
 rofesorul nu va respinge nicio preferință a elevilor, va încuraja motivarea opțiunilor și, în finalul discuției, va
puncta ideea că fiecare suport de lectură are avantajele sale.
CONSTITUIREA SENSULUI
Explorare – Enunțul
Se rezolvă frontal exercițiile.
Ex. 1: Predicatele din prima, a treia și a cincea replică a dialogului sunt: vor dispărea; vin; ai, am pornit, acord.
Ex. 2: În ultima replică există trei propoziții independente: Ai dreptate… 1/ De ce am pornit această discuție? 2/ De
acum îți acord cu drag prietenia mea! 3/
Ex. 3: Propozițiile negative sunt două: Nu cred! și Nu uita!
Ex. 4: P
 rima propoziție dezvoltată din text este Cărțile vor dispărea curând. Transformarea ei în propoziție simplă
presupune eliminarea părții secundare de propoziție: Cărțile vor dispărea. Propoziția este construită în jurul
predicatului, fiindcă predicatul este nucleul unei propoziții, care nu poate fi omis.
Ex. 5: Există două predicate în comunicarea Bateriile tale durează puțin, oamenii vor reveni la mine.
Ex. 6: E levii vor observa că există două propoziții în aceeași comunicare și vor indica predicatele: avem, am
supraviețuit. Se compară situația cu cea de la ex. 5 (o singură comunicare, două predicate).

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

C. Scenariul didactic

Explorare – Tipuri de enunț
Ex. 1: a. (se oferă informații)
Ex. 2: E levii vor formula o întrebare referitoare la e-bookuri, de exemplu: Cât spațiu ocupă un e-book? (1 – 2 MB,
adică jumătate din spațiul ocupat de o melodie de 3 minute în format mp3). Câte e-bookuri încap într-un
cititor electronic? (între 2000 și 4000 de cărți). Atenție, răspunsurile nu sunt necesare. Se va sublinia faptul
că enunțurile formulate de ei cer informații.
Ex. 3: Ambele enunțuri comunică un ordin, o rugăminte, o cerere.
Ex. 4: Ambele enunțuri transmit emoții și sentimente (a. admirația, plăcerea; b. îngrijorarea, tânguirea).
Profesorul valorifică exercițiile pentru a ajunge la definirea tipurilor de enunț (rubrica Repere).
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III.

Exercițiile sunt valorificate de profesor pentru ca elevii să înțeleagă aspectele teoretice prezentate la Repere:
enunțul este o comunicare cu înțeles deplin, construită în jurul unuia sau mai multor predicate. Se subliniază diferența
dintre enunțul simplu (alcătuit dintr-o propoziție) și enunțul complex (alcătuit din mai multe propoziții), fără a se introduce termenul frază, concept prezent în programa actuală în clasele a VII-a și a VIII-a.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI
III.

REFLECȚIA
Exerciții
Ex. 1: Exercițiu de recunoaștere și clasificare. Răspunsuri așteptate:
a. Povestește-le și lor despre pățania de ieri, 1/ apoi sună-mă. 2/ enunț complex
b. Au stat puțin, 1/ au ascultat, 2/ au plecat. 3/ enunț complex
c. Mergem mâine după-amiază la film? 1/ enunț simplu
d. Pe crestele munților, printre nori, străluceau primele raze de soare. 1/ enunț simplu
e. Nu am uitat,1/ o să revin. 2/ enunț complex
f. Mulți elevi au obținut note mari,1/ puțini au luat note mici.2/ enunț complex
Ex. 2: Exercițiu de recunoaștere și clasificare. Răspunsuri așteptate:
— Grăbește-te, te rog! (enunț imperativ) Ce citeai acolo? (enunț interogativ)
—V
 in imediat! (enunț exclamativ) Găsisem un articol foarte interesant! (enunț exclamativ) Doi americani au
inventat stiloul 3D. (enunț asertiv) Știai? (enunț interogativ) Cu ajutorul lui, poți desena, poți crea obiecte.
(enunț asertiv)
— Nu știam! (enunț exclamativ) Oare când vom putea cumpăra și noi unul? (enunț interogativ)
— Încă nu știu, m-ai întrerupt… (enunț asertiv)
— Îmi pare rău, ne așteaptă mama. (enunț asertiv) O să-mi spui mai multe pe drum. (enunț asertiv)
Ex. 3: Exercițiu de completare și transformare. Răspunsuri așteptate:
• Elevii au plecat în excursie.
Mădălina întreabă: Elevii au plecat în excursie?
Adrian exclamă: Elevii au plecat în excursie!
• Laura are zece ani.
Mădălina întreabă: Laura are zece ani?
Adrian exclamă: Laura are zece ani!
Ex. 4: Exercițiu de recunoaștere și clasificare. Răspunsuri așteptate:
Un e-book costă mai puțin decât o carte tipărită? enunț interogativ
Povestește-i întâmplarea de azi! enunț imperativ
Am citit o revistă electronică de benzi desenate. enunț asertiv
M-a emoționat gestul tău! enunț exclamativ
Continuați jocul fără mine. enunț asertiv
Notă: Deși prototipul enunțului asertiv este actul de vorbire reprezentativ (comunicarea de informații referitoare la
realitatea extralingvistică), există și enunțuri asertive care funcționează în cadrul altor acte de vorbire (un act directiv,
cum este în exemplul dat mai sus, sau acte promisive ori expresive), v. GALR, 2005, II, pp. 26 – 28.
N-am spart eu geamul! enunț exclamativ
Școala noastră participă la proiectul ecologic? enunț interogativ
Vino pe la mine astăzi! enunț imperativ
Ex. 5: Exercițiu de exemplificare. Răspunsuri posibile:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

a. Nu rupeți florile!
b. Nu circula pe aici!
c. Nu este permis accesul cu animale!
d. Nu consuma apă de aici!
e. Nu folosi telefonul mobil!
f. Fii atent pentru a nu te electrocuta!
g. Nu înota aici!
h. Nu consuma mâncare și băuturi aici!
i. Nu face focul în pădure!
j. Nu arunca gunoiul decât în locurile special amenajate!
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Ex. 6: Exercițiu cu caracter ludic; elevii unesc cuvintele în două enunțuri simple.
Johannes Gutenberg a inventat presa tipografică.
Invenția lui a ajuns repede în țările române.
Ex. 7: Exercițiu de transformare a două enunțuri simple într-un enunț complex.
Johannes Gutenberg a inventat presa tipografică, invenția lui a ajuns repede în țările române.
TEMĂ
AMII-ul interactiv de la p. 195 din versiunea digitală a manualului și exerciții din Caietul elevului, pp. 118 – 119.

Lecția 9. Punctuația enunțului (pp. 196 – 197)

C. Scenariul didactic
EVOCARE
Se corectează tema.
CONSTITUIREA SENSULUI
Se rezolvă exercițiile de la Explorare, după lectura textului de la exercițiul 1, p. 196.
Ex. 2: Presupune recunoașterea tipurilor de enunț.
Enunțuri asertive
Enunțuri interogative
Proiectul câștigător se va Te interesează promova
desfășura în anul școlar
rea și respectarea dreptu
viitor.
rilor copilului?
Mai multe informații vă
pot da Izabela Popescu și
Alin Nedelcu, din clasa a
V-a B.
Formează o echipă împre
ună cu alți 3 − 4 colegi,
propuneți un proiect pe
tema respectării drepturi
lor copilului și prezentați-l
în fața juriului în ultima
sâmbătă din luna mai.

Enunțuri imperative
Enunțuri exclamative
Participă și tu la concursul Vă așteptăm!
nostru!

Ex. 3: Enunțul este asertiv. Punctele de suspensie de la final marchează întreruperea comunicării.
Pornind de la ex. 2, profesorul va explica punctuația enunțurilor (Repere, p. 196).
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III.

B. Conținuturi
Punctuația enunțului

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

A. Competențe specifice
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice
de bază
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții

REFLECȚIA
Se vor rezolva frontal exercițiile de la paginile 196 – 197 și individual AMII-urile interactive din varianta digitală a
manualului.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

Ex. 1: a. Mesajele interlocutorului Ilincăi ar putea fi, în funcție de punctuația lor:
Vii azi la mine! (enunț exclamativ)/Vii azi la mine? (enunț interogativ)/Vii azi la mine. (enunț asertiv)
Te-am întrebat ceva. (enunț asertiv)/Te-am întrebat ceva! (enunț exclamativ)
Semnele de punctuație sunt așa de importante? (enunț interogativ)/Semnele de punctuație sunt așa de
importante! (enunț exclamativ)
b. Vii azi la mine?
Te-am întrebat ceva.
Semnele de punctuație sunt așa de importante?/Semnele de punctuație sunt așa de importante!
c. E nunțurile formulate de Ilinca sunt: un enunț interogativ (Poftim?) și două enunțuri asertive (Nu înțeleg.;
Nu ai pus semnul de punctuație potrivit, nu am înțeles.)
d. Semnele de punctuație din postarea online a Laurei ar putea fi:
Ce zi a fost astăzi! Ce credeți? Am primit nota zece la română!/Am primit nota zece la română.
E levii vor observa că lipsa lor creează dificultăți de înțelegere a mesajului, fiindcă primul enunț poate fi atât
exclamativ, cât și interogativ. Ultimul enunț, dacă este exclamativ, sugerează mai limpede bucuria și surpriza Laurei; dacă este asertiv, oferă informația pe un ton neutru, iar fata nu pare impresionată.
Ex. 2: Mesajul transmis de Pythia a fost înțeles ca fiind favorabil, pentru că el putea fi citit astfel:
„Te vei duce. Te vei întoarce. Nu în război vei muri.“
Ex. 3: M
 esajul mamei este imperativ, semnul exclamării impunând o intonație specială, care sugerează un ordin.
Cu un punct la sfârșit, enunțul devine asertiv, se „îmblânzește“ (tonul sugerează acum o rugăminte, un îndemn), dar semnificația lui generală rămâne aceeași.
Ex. 4: Elevii formulează întrebări și precizează semnul de punctuație: semnul întrebării.
Ex. 5: Enunțurile asertive se vor transforma în enunțuri exclamative și interogative:
a. Exercițiul a fost dificil. → Ce dificil a fost exercițiul! Exercițiul a fost dificil?
b. Spectacolul a durat puțin. → Ce puțin a durat spectacolul! Spectacolul a durat puțin?
c. Zmeura este gustoasă. → Cât de gustoasă este zmeura! Zmeura este gustoasă?
d. Ți-a plăcut filmul. → Ți-a plăcut filmul! Ți-a plăcut filmul?
Ex. 6: a. Un enunț exclamativ este marcat de semnul exclamării. – Adevărat
b. La sfârșitul unui enunț asertiv se pune semnul întrebării. – Fals
Ex. 7: Exercițiul poate fi rezolvat ca activitate individuală și discutat în clasă, plecând de la unu-două exemple.
Pentru fixare, sunt utile exercițiile de la rubrica Provocări.
TEMĂ
Se pot da ca temă minitestul din varianta digitală a manualului și exerciții din Caietul elevului, pp. 120 – 121.

III.

Barem minitest – finalul secțiunii de Limbă română (p. 197)
I. 1. c; 2 d; 3. c; 4. b; 5 d. (5 x 10 p. = 50 p.) 							
II. 1. b; 2 b; 3. c; 4. a. (4 x 10 p. = 40 p.) 							
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.
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50 de puncte
40 de puncte

Lecția 10. Prezentarea textului: inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme (pp. 198 – 199)
A. Competențe specifice
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini,
desene, scheme
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care necesită
îmbunătățire
B. Conținuturi
Redactare – prezentarea textului: inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme
C. Scenariul didactic

În cazul de față, cuvintele-cheie (obiecte, sentimente, locuri) sunt conținute de întrebări: Cu ce obiecte asociați
călătoria? Ce sentimente trăiți înainte/în timpul/după o călătorie? Ce locuri v-au impresionat?
Ramura principală cu obiecte se poate desface în mai multe ramuri, în funcție de locurile vizitate (la mare, la
munte, într-un parc de distracții etc.) și de ce este necesar să se pună în valiză. Ramurile se pot uni, de asemenea: în
toate locurile vizitate, sunt necesare acte de identitate/aparat foto/bani de buzunar etc.
CONSTITUIREA SENSULUI
Înainte de redactare
Explorare
Ex. 1: E levii se împart în cinci grupe, fiecare grupă primind câte o fotografie; elevii sunt invitați să facă observații
asupra lor (subiectul fotografiei, plan apropiat/plan depărtat, detalii, culori, forme etc.), apoi raportorul fiecărei grupe le prezintă în fața clasei.
Ex. 2: Pe baza descrierilor, elevii asociază imaginile astfel:
A – d (cuvinte-cheie: hotel, gheață, camere, mobilier);
B – c (cuvinte-cheie: șosea, munți, stânci golașe, văi adânci);
C – a (cuvinte-cheie: faleză, cazinou, albastru, mare, depărtarea azurie);
D – e (cuvinte-cheie: macii, Câmpia Bărăganului, lanuri, drum);
E – b (cuvinte-cheie: peșteri, forme ciudate, sculpturi, apa, Peștera Urșilor).
Ex. 3 p regătește partea grafică pe care elevii o vor integra în descriere, este deci important să fie abordat cu
atenție și să fie deja aranjate suporturile de scris, creioanele colorate, harta României (sau să existe conexiune la internet), un model de plan de evacuare (de obicei, este afișat în clasă).
Profesorul anunță că obiectivul orei de redactare este producerea unui scurt text multimodal. Se explică, pe baza
Reperelor, faptul că utilizarea graficelor, desenelor, imaginilor și a schemelor sporește valoarea informativă a textului
scris.
REFLECȚIA
Aplicații
Ex. 1: Rezolvare frontală.
Ex. 2: A
 ctivitate individuală: elevilor li se cere să insereze materialul grafic produs într-o compunere narativă sau
descriptivă de 10 – 15 rânduri, legată de unul dintre locurile prezentate la ex. 1, Explorare.
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III.

Copacul ideilor este o metodă grafică, o variantă de hartă mentală, prin care sunt precizate detaliile unui
subiect general. Plecând de la respectivul subiect vast, general, se face o listă de cuvinte-cheie. Pot fi și idei care
apar spontan în mintea elevilor și care vor constitui ramurile principale ale copacului. Fiecare ramură principală se
va desface în ramuri secundare, ierarhizând astfel ideile și conceptele.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

EVOCARE
Se rezolvă exercițiile de la rubrica Pentru început, ex. 1 frontal, iar ex. 2 în perechi.

Sunt trecute în revistă, dacă este nevoie:
• etapele scrierii (pregătirea pentru redactare, scrierea ciornei, revizuirea, editarea și publicarea);
• părțile componente ale unui text (introducere, cuprins, încheiere);
• trăsăturile textului narativ și trăsăturile textului descriptiv.
Pe parcursul activității, profesorul oferă sprijin elevilor, dacă este nevoie. Ajutorul ar trebui să aibă în vedere mai
ales joncțiunea dintre vizual și textual.
La încheierea redactării, sunt selectate câteva produse diferite (narațiune/descriere; orar/plan al clădirii/hartă/
desen) care vor primi o evaluare globală din partea profesorului și a colegilor.
TEMĂ
Exercițiul de la Deschideri, p. 199; exerciții de redactare din Caietul elevului, pp. 122 – 124.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

Recapitulare (pp. 200 – 201)
A. Competențe specifice
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i)
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini,
desene, scheme
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care necesită
îmbunătățire
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice
de bază
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
B. Conținuturi
Textul narativ nonliterar. Acte de limbaj: a explica, a recomanda, a afirma
Enunțul
Prezentarea textului: inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme
Activități de recapitulare, sistematizare și consolidare a cunoștințelor

III.

C. Scenariul didactic
Lectura fragmentului din O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri de Neagu Djuvara
A.
Ex. 1: S
 e acceptă orice răspuns care valorifică aspectele subliniate din pasajul „Trecuse Dunărea vestitul Baiazid
zis «Fulgerul» (Yilderim/Ilderim), acela care îi învinsese pe sârbi la Kosovo, acela care îi va învinge pe cruciați
doi ani mai târziu, care a cucerit o mare parte din Europa și din Asia. Baiazid trece Dunărea și Mircea îl
oprește într-o bătălie atât de sângeroasă, încât, zice o cronică bulgărească, «râul [care străbătea câmpul de
luptă] curgea roșu de sânge».
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Ex. 2: Răspuns așteptat:
Text literar:
- elemente fictive;
- personaje literare;
- limbaj expresiv;
- nu are scopul de
a informa, ci de a
provoca emoții

Tema istoriei naționale: bătălia de
la Rovine dintre armata română
și cea otomană; imaginea unor
personalități istorice: Mircea cel
Bătrân și Baiazid

O scurtă istorie
a românilor povestită
celor tineri
de Neagu Djuvara

Ex. 3: R
 ăspuns așteptat: în Bulgaria de astăzi, la Nicopole, pe Dunăre (indici spațiali); în anul următor, în ajunul
înfruntării, la întrunirea (comandanților), abia pe urmă (indici temporali).
Ex. 4: Sigismund de Luxemburg și Baiazid.
Ex. 5: E levii trebuie să coreleze modul în care este descrisă bătălia în textul lui Neagu Djuvara cu imaginea din
manual și să explice, în câteva enunțuri, plasarea celor două tabere, mișcarea trupelor, strategiile folosite
(de exemplu: cruciații atacă frontal, deși Mircea cel Bătrân se împotrivise, turcii plasează țăruși în fața
oștirii etc.).
Ex. 6: F ragmentul face parte din categoria textelor narative nonliterare pentru că prezintă o succesiune de
întâmplări petrecute în realitate, într-un timp și spațiu confirmate istoric: ajunul bătăliei de la Nicopole,
neînțelegerea dintre participanții la cruciadă, desfășurarea bătăliei, înfrângerea cruciaților de către turci.
Timpul (1396) și spațiul (Nicopole, pe malul sudic al Dunării) sunt reale, iar identitatea participanților este
atestată de documente.
Ex. 7: Răspunsuri posibile:
a. asertiv: Îți recomand cartea lui Neagu Djuvara.
b. exclamativ: Ți-ar fi de folos cartea lui Neagu Djuvara!
c. imperativ: Citește cartea lui Neagu Djuvara!
Ex. 8: E xercițiul se poate lucra pe grupe. După ce elevii alcătuiesc dialogul conform cerinței, li se poate distribui o
fișă de lectură cu un fragment din Istoria lui Răzvan de Horia Corcheș (pp. 150 – 153). Personajul principal
al romanului, Răzvan, un copil din viitor, călătorește în timp și ajunge exact în ajunul bătăliei de la Nicopole,
în dosul unei uși ce duce spre încăperea comandanților. De acolo descrie ceea ce vede și aude.
Ex. 9: a. simplu; b. complex; c. complex.
Ex. 10: Actele de limbaj învățate de-a lungul anului școlar sunt: a felicita, a întreba, a solicita, a promite, a declara,
a explica, a recomanda, a afirma. Se încurajează sinceriatea și originalitatea elevilor.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

Scrisoarea III
de Mihai Eminescu

Text nonliterar:
- aspecte reale, istorice;
- persoane care au existat
în realitate;
- limbaj standard, cu
puține elemente expresive,
scop informativ

B. Profesorul poate oferi elevilor o grilă de autoevaluare (vezi Anexa 31).

III.

Barem de corectare și notare a testului (Evaluare, p. 202)
A. 60 de puncte
1. Transcrierea unui enunț simplu, de exemplu: Mama calcă./Eu îi citesc versuri./După Eminescu urmează Alecsandri./
Moartea cruntă a lui El-Zorab mă întristează mereu.						
6 puncte
2. Menționarea tipului de enunț căruia îi aparține primul vers din strofa citată: enunț interogativ.
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6 puncte

3. Identificarea verbelor care pot să exprime acte de limbaj: a recomanda, a explica, a afirma. (2 p. + 2 p. + 2 p.)
6 puncte
4. Construirea corectă a celor două enunțuri, de exemplu:
a. enunț simplu interogativ: Îți place înghețata de fructe?
b. enunț complex asertiv: S-a dus la piață, se întoarce repede. 			
(3 p. + 3 p.)
6 puncte
5. Scrierea semnelor de punctuație potrivite în enunțul dat: Voi restitui cartea în două săptămâni, promit!
(3p . + 3 p.)
6 puncte
6. Menționarea a două caracteristici ale textului narativ nonliterar care apar în fragmentul citat (de exemplu: întâmplarea evocată s-a petrecut în realitate; spațiul și timpul aparțin cotidianului: casa familiei și biblioteca școlii, în
vremea copilăriei autorului; participanții sunt copilul și mama autorului). 		
(3 p. + 3 p.)
6 puncte
7. Transcrierea a două cuvinte care indică locurile unde se desfășoară acțiunea, de exemplu: bucătărie, bibliotecă,
camera.									
(3 p. + 3 p.)
6 puncte

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

8. Precizarea a trei acțiuni făcute de băiat pentru înscrierea la bibliotecă: a completat o fișă, a semnat-o și s-a
obligat să aducă înapoi cartea în două săptămâni. 				
(2 p. + 2 p. + 2 p.)
6 puncte
9. Menționarea numelor poeților din versurile cărora citea copilul: Eminescu, Alecsandri, Coșbuc.
(2 p. + 2 p. + 2 p.)
6 puncte
10. Explicarea motivului pentru care lectura se transformă într-o aventură „mai ceva decât aceea cuprinsă între
scoarțe“, de exemplu: Lectura se transformă într-o adevărată aventură pentru că micul cititor își alege singur cartea
de la biblioteca școlii, completează și semnează fișa de bibliotecă, apoi se obligă să o restituie la timp. Făcând toate
aceste lucruri pentru prima dată, el se simte responsabil și matur. (Răspuns clar, nuanțat: 6 p.; răspuns ezitant: 3 p.;
încercare de răspuns: 1 p. 									
6 puncte
B. 30 de puncte
• Adecvarea la tema precizată în sarcina de lucru și prezentarea ultimei cărți citite/a cărții preferate: a. respectarea temei – prezentarea cărții: 4 p.; b. evidențierea calităților acesteia: 8 p. (prezentare detaliată: 8 p.; prezentare
ezitantă: 4 p.; schematism: 1 p.)
12 puncte
• Integrarea unui desen (coperta, un personaj, un peisaj semnificativ etc.)
3 puncte
• Exprimare corectă, clară și adecvată (în totalitate: 6 p.; parțial: 3 p.)
6 puncte
• Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: respectarea normelor de ortografie (0 – 1 greșeli: 3 p; 2 – 3
greșeli: 2 p.; 4 sau mai multe greșeli: 1 p.); respectarea normelor de punctuație (0 – 1 greșeli: 3 p; 2 – 3 greșeli: 2 p.; 4
sau mai multe greșeli: 1 p.)
3 p. + 3 p.
6 puncte
• Așezarea în pagină și lizibilitate: așezare în pagină (corectă: 2 p.; cu abateri: 1 p.); lizibilitate: 1p.
2 p. + 1 p.
3 puncte

III.

Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.
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B. Conținuturi
Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător
Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, luarea/predarea cuvântului, aşteptarea rândului la cuvânt)
Unităţile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a solicita, a recomanda, a promite, a felicita, a declara etc.);
Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă a interlocutorului fără a-l întrerupe, reţinerea corectă a informaţiilor, întrebări de clarificare, reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace nonverbale sau paraverbale a atenției
acordate interlocutorului
Atitudini comunicative: atenţie, empatie
Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară, temă
Textul narativ
Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză – efect, problemă – soluţie etc.), predicții, împărtășirea
impresiilor de lectură
Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului, interpretarea limbajului figurat
(comparaţia)
Etapele scrierii
Enunțul. Punctuația enunțului
Enunțuri asertive, interogative, exclamative, imperative
Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată
Propoziția afirmativă. Propoziția negativă
Predicatul verbal
Subiectul exprimat (simplu şi multiplu).
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III.

A. Competențe specifice
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a
comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate
1.2. P
 rezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii,
emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele
ascultate/citite
1.4. R
 ealizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i).
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
2.3. F ormularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
3.1. R
 edactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. R
 edactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini,
desene, scheme
4.1. U
 tilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative
4.2. A
 plicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a
intenţiilor comunicative
4.3. M
 onitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile fonetice
de bază
4.4. R
 espectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacţiunea verbală
4.5. U
 tilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

III.9. Recapitulare finală

Verbul
Substantivul: genul, numărul. Tipuri de substantive: comun, propriu. Categoria determinării: articolul (hotărât,
nehotărât). Posibilități combinatorii ale substantivului (substantiv + atribut). Prepoziția
Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal, de politețe (flexiunea pronumelui personal în raport cu persoana, numărul, genul)
Adjectivul. Gradele de comparație. Articolul demonstrativ. Acordul adjectivului cu substantivul
Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal, ordinal). Aspecte normative
Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic
Tipuri de sunete: vocală, consoană, semivocală
Corespondenţa sunet – literă
Silaba
Accentul
Cuvântul și contextul; forma şi sensul cuvintelor
Categorii semantice: sinonime, antonime
Câmpul lexical

III.

III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

C. Scenariul didactic
Prima oră
Recapitularea finală începe cu lectura textului de la p. 203 sau cu ascultarea înregistrării sale din varianta digitală.
Se explică apoi cuvintele necunoscute.
Profesorul poate pune 1 – 2 întrebări de înțelegere globală a textului:
• Ce v-a plăcut mai mult?
• De ce vă amintește textul?
Se rezolvă frontal exercițiile 1 – 11.
Ex. 1:
Ex. 2:
Ex. 3:
Ex. 4:
Ex. 5:

c.
unui adult
unor copii
a.
E levii pot face lectura în gând sau cu voce tare. Eventual, dacă timpul le permite, pot încerca să joace jocul
în clasă.
Ex. 6: c.
Ex. 7 și 8 vor fi rezolvate frontal.
Ex. 9: Cărţile or să fie tot mai mari, iar pozele lor tot mai mici, întâi ca nişte păpuşi, apoi ca nişte furnici.
Comparațiile evidențiază dimensiunile tot mai mici ale ilustrațiilor.
Ex. 10: Cărțile cu multe poze se adresează copiilor mici, cele cu poze mai puține copiilor, dar și adulților, în timp
ce cărțile fără poze se adresează exclusiv adulților.
Ex. 11: Lipsa fotografiilor este o dovadă a evoluției.
Ora a doua
Elevii sunt provocați să formuleze câte o propoziție simplă în care să-și exprime sentimentele despre școală, iar
apoi să o transforme într-o propoziție dezvoltată.
Se rezolvă frontal exercițiile 12 – 30.
Ex. 12: a. Copii, o să aflați.
b. Copii, aici nu o să aflați o mulțime de povești foarte frumoase despre munți, și terase și case.
Ex. 13: a. – F; b. – A.
Ex. 14: De exemplu:
- enunț asertiv: Am ascultat emisiunea.
- enunț interogativ: Ce ai ascultat atât de atent?
- enunț exclamativ: Cât de atentă ai fost când ai ascultat emisiunea!
- enunț imperativ: Ascultă cu atenție ce îți spun!
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Ora a treia
Elevii pot fi puși să citească 2 – 3 dintre compunerile elaborate acasă.
Ex. 32: Rezolvare individuală, subiectivă.
Ex. 33: Elevii vor fi împărțiți în patru grupe. Se vor pregăti patru mese cu câte șase scaune, în așa fel încât fiecare
grupă să poată sta la o masă. Fiecare grupă își alege o gazdă care va întâmpina musafirii. La mesele 1 și
2 se va discuta pornind de la întrebarea De ce mergem la școală?, iar la mesele 3 și 4, de la întrebarea De
ce nu rămânem la școală?. După cinci minute, membrii grupelor se mută la altă masă (cei de la masa 1
la masa 2, cei de la masa 2 la masa 3, de la masa 3 la masa 4, iar de la masa 4 la masa 1), rămânând la
locul ei doar gazda. La noua masă sunt împărtășite concluziile la care s-a ajuns și se continuă discuția.
După finalizarea rundelor (fiecare grupă trebuie să treacă pe la fiecare masă), se prezintă, pe scurt, ideile.
Profesorul va observa comportamentul elevilor și va nota atitudinea acestora manifestată pe parcursul
activității.
Ex. 34: Elevii vor fi încurajați să ilustreze prin enunțuri diverse actele de limbaj notate.
Ex. 35: În redactarea textului se vor respecta etapele scrierii procesuale.
Elevii vor fi încurajați să completeze enunțurile de la rubrica Autoevaluare.
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III. Sugestii de utilizare a manualului. Unitatea VI

TEMĂ
Ex. 31

III.

Ex. 15: răsare – apare; recreație – pauză; folositoare – utile.
Ex. 16: să deschizi – să închizi; adunare – scădere; venind – plecând; învățând – uitând; mari – mici.
Ex. 17: lecția, cretă, caiete, cerneală, carte, clasă, tabla neagră, burete, ora, recreația.
Ex. 18: mare, melc, miere, minut, mulțime, munte.
Ex. 19: A. a; B. b; C. c; D. b; E. b.
Ex. 20: cinema – 3; ceas – 1; socoteală – 4; țânțar – 2; recreație – 5.
Ex. 21: adunare, furnici, premianți, terase.
Ex. 22: De exemplu: cretă – trompetă; burete – perete; jucării – poezii; recreație – constelație; oră – soră;
păpuși – uși.
Ex. 23: ea – pronume personal; cinema – substantiv comun; trei – numeral cardinal; neagră – adjectiv propriu-zis;
la – prepoziție; sună – verb.
Ex. 24: ați primit – modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a II-a, numărul plural;
clipesc – modul indicativ, timpul prezent, persoana a III-a, numărul plural;
o să aflați – modul indicativ, timpul viitor, persoana a II-a, numărul plural;
veți afla – modul indicativ, timpul viitor, persoana a II-a, numărul plural.
Ex. 25: știați, răsări, n-avu, primiserăți, ajunseserăți.
Ex. 26: veți (vedea) – timpul viitor; ați (ajuns) – perfect compus.
Ex. 27: substantive nearticulate – școală, mare, poză;
substantive articulate cu articol hotărât – coarnele, ursul, cărțile;
substantive articulate cu articol nehotărât – un certificat, o carte, niște păpuși.
Ex. 28: o stea – subiect exprimat prin substantiv comun, genul feminin, numărul singular.
melci – atribut exprimat prin substantiv comun, genul masculin, numărul plural.
Ex. 29: a. A; b. F; c. F; d. F.
Ex. 30: trei pronume personale: le – persoana a III-a, plural; le - persoana a III-a, plural; tu – persoana a II-a, numărul
singular.

Anexe

Anexa 1. Programa școlară pentru disciplina limba și literatura română

III.

Anexa 1. Programa școlară pentru disciplină – clasa a V-a

Notă de prezentare
Programa școlară pentru disciplina limba și literatura română reprezintă oferta curriculară pentru clasele a V-a –
a VIII-a. Conform Planului-cadru de învățământ, aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, limba și literatura română
are alocate 4 ore pe săptămână.
Concepția acestei programe are în vedere următoarele documente:
• Documentul de fundamentare a noului plan-cadru pentru gimnaziu (2016)
• Recomandarea Parlamentului European vizând competențele-cheie (Key Competences for Lifelong Learning —
a European Reference Framework, Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, în Official Journal of the EU, 30 dec. 2006
• Cadrul european pentru studiul literaturii în învățământul secundar (LiFT-2 – Literary Framework for Teachers)
• Portofoliul european al limbilor (The European Language Portfolio)
Programa de limba și literatura română respectă prevederea articolului 2 (3) din Legea nr. 1/5 ianuarie 2011,
Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare: Idealul educațional al şcolii româneşti constă
în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome şi în asu
marea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală.
Disciplina limba și literatura română vizează construirea profilului absolventului de gimnaziu, având ca obiectiv
atingerea unui nivel intermediar de deținere a competențelor-cheie; acesta se poziționează logic în continuarea profilului de formare al absolventului de clasa a IV-a și deschide perspectiva către profilul de formare al absolventului
de clasa a X-a.
Competențele-cheie formate la disciplina limba și literatura română în gimnaziu, în principal, sunt:
• comunicarea în limba maternă;
• sensibilizare şi exprimare culturală.
Formarea competenței de comunicare în limba maternă (română) în gimnaziu este un proces axat pe desfășurarea de activități didactice adecvate particularităților de vârstă, conform profilului absolventului de gimnaziu, după
cum urmează:
• căutarea, colectarea, procesarea de informații și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o varietate de mesaje
ascultate/texte citite;
• exprimarea unor informații, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la situația de comu
nicare;
• participarea la interacțiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui dialog proactiv.
Formarea competenței-cheie sensibilizare și exprimare culturală respectă particularitățile de vârstă ale elevului
de gimnaziu, sprijinindu-l în procesul complex de a înțelege rolul identității culturale și lingvistice pentru dezvoltarea
personală armonioasă, adecvată contextului social. Activitățile specifice destinate să formeze această competență
se regăsesc explicit formulate în profilul absolventului de gimnaziu. Acestea sunt:
• aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului național şi universal;
• realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în contexte școlare și extrașcolare;
• participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale.
Limba şi literatura română este o disciplină complexă, care cuprinde, în manieră integrată, trei componente:
• componenta lingvistică, aparținând ştiințelor limbii, care asigură uzul corect, conștient și eficient al limbii;
• componenta interrelațională, aparținând ştiințelor comunicării, care favorizează inserția socială a individului;
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Componenta lingvistică este fundamentul dezvoltării competenței de comunicare, favorizând înțelegerea relației
dintre uz și normă și conștientizarea importanței codului lingvistic în procesul de comunicare. În gimnaziu, învățarea
corectă şi dirijată a normei limbii române literare exercită un rol reglator asupra corectitudinii exprimării, raportând
la norma limbii române standard achizițiile lingvistice ale elevilor din perioada anterioară de școlaritate. Limba este
instrumentul principal de organizare a gândirii logice, având astfel implicații majore în asigurarea accesului elevului
la cunoaștere și, implicit, a succesului școlar la toate disciplinele de studiu. Comunicarea lingvistică în limba maternă este esențială în definirea mediului familial şi afectiv, dând sens existenței socioculturale a fiecărui individ și
susținând conștiința identitară.
Componenta interrelațională este complementară competenței lingvistice și pune accentul, în principal, pe elementele de retorică în comunicarea orală, în corelare directă cu adecvarea comportamentului comunicativ la context. Prin valorificarea acestei componente, disciplina limba şi literatura română asigură conştientizarea de către
elev a faptului că orice act de comunicare se bazează pe punerea în comun a informațiilor, cu efect asupra experienței cognitive și socioculturale individuale. În egală măsură, această componentă aduce în atenție respectarea
normelor comportamentale care contribuie la o inserție socială adecvată, asigurând dezvoltarea competenței de
a învăța să înveți, esențială pentru învățarea pe toată durata vieții.
Componenta estetică şi culturală vizează dezvoltarea dimensiunii afective a personalității elevului, prin descoperirea și înțelegerea rolului modelator al contextului cultural local, național şi universal în procesul dezvoltării personale. Studiul literaturii române în relație cu literatura străină, la nivelul gimnaziului, respectă particularitățile de vârstă
și interesele de lectură ale elevilor și propune o abordare pragmatică, vizând dezvoltarea şi stimularea creativității,
a libertății de receptare și a plăcerii lecturii, cu scopul de a înțelege valorile universale și importanța raportării la
acestea, în procesul desăvârșirii unei personalități autonome.
Programa se subordonează noii paradigme educaționale și vizează:
• adecvarea la arhetipul sociocultural național coroborat cu cel universal;
• deschiderea transdisciplinară pentru atingerea finalităților educaționale, reflectate în profilul absolventului de gim
naziu;
• corelarea cu programele pentru limba și literatura maternă din România și din alte țări.
*
Programa școlară pentru disciplina limba și literatura română are următoarea structură:
• Notă de prezentare
• Competențe generale
• Competențe specifice și exemple de activități de învățare
• Conținuturi
• Sugestii metodologice
Programa recomandă valorificarea tuturor experiențelor de învățare ale elevilor, integrând cele trei dimensiuni ale
educației (formală, nonformală și informală), în manieră complementară.
În concluzie, prin complexitatea structurală şi de conținut, la nivel gimnazial, disciplina limba şi literatura română
contribuie la formarea şi la dezvoltarea competențelor-cheie, fiind esențială în procesul de învățare pe toată durata
vieții.

III.

Competențe generale

Anexa 1. Programa școlară pentru disciplină – clasa a V-a

• componenta estetică şi culturală, aparținând literaturii, ca artă a cuvântului, care asigură dezvoltarea complexă
a personalității umane.

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional
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Clasa a V-a
Competențe specifice şi exemple de activități de învățare
1.	Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral
1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale şi de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite şi/sau a
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate
– scrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului oral;
– extragerea informațiilor esențiale și de detaliu din diferite texte;
– identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor emițătorului din diferite texte;
– recunoaşterea vorbitorului din diferite înregistrări audio, făcute de elevi, având drept criteriu o idee enunțată
anterior de acesta;
– identificarea elementelor nonverbale/paraverbale care facilitează comunicarea, transferându-le în alte situații
de comunicare;
Anexa 1. Programa școlară pentru disciplină – clasa a V-a

– formularea ideilor principale și secundare dintr-un text oral aparținând unui prieten/coleg;
– descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu/dezvoltat, prin dialog cu un partener.
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații şi a unor idei, exprimând opinii,
emoții şi sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele
ascultate/citite
– exerciții de ordonare cronologică a unor informații şi idei dintr-un set de texte cu aceeaşi temă;
– reformularea unei idei/informații audiate;
– c ompletarea, în dialog cu un partener, a unor enunțuri, pornind de la ideile principale identificate într-un text studiat.
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcție de situația de comunicare
– mimarea unei situații de comunicare;
– completarea unei fişe de evaluare a comportamentului nonverbal pentru participanții la un dialog pe o temă
familiară.
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i)
– construirea unei comunicări dialogate folosind formule specifice date;
– exerciții de inițiere, de menținere și de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de prezentare;
– continuarea unui dialog pe o temă dată;
– exerciții de ascultare activă, selectând un enunț/mai multe enunțuri care exprimă o atitudine a unui interlocutor
în comunicare;
– exerciții de exprimare orală a ideilor, pornind de la texte citite/auzite;
– c ompletarea unor enunțuri cu elemente care să exprime manifestarea atenției şi a empatiei față de interlocutori
(de exemplu: formule de adresare, formule de politețe);
III.

– exerciții de construcție a mesajului unei comunicări în funcție de comportamentul diferit al interlocutorilor;
– identificarea punctelor tari și a celor care necesită îmbunătățire în conversațiile cu un prieten/coleg.

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
– formularea unor enunțuri în care se solicită scurte informații despre intențiile şi despre propriile emoții în diverse
situații de comunicare;
– exerciții de lectură predictivă;
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– extragerea informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text dat;
– imaginarea unei continuări a întâmplărilor narate;
– exerciții ghidate de lectură a imaginii;
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
– identificarea cuvintelor-cheie din diferite texte;
– recunoaşterea reperelor spațiale şi temporale din texte diverse;
– transcrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului dat;
– alcătuirea planului simplu și dezvoltat de idei în funcție de tematica textului şi de tipul acestuia;
– exerciții de ordonare cronologică a unor idei dintr-un text dat;
– exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe baza
unui organizator grafic.
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri,
pe teme familiare
– reformularea unui mesaj din perspectiva emițător-receptor;
– completarea spațiilor libere dintr-un dialog pe teme familiare.
– reluarea lecturii după anumite criterii;
– identificarea unei idei în mai multe texte;
– extragerea dintr-un text a elementelor specifice, pentru a susține o opinie referitoare la informația asimilată;
– abordarea unor teme din perspectivă interdisciplinară (literatură – arte plastice – muzică – istorie – geografie –
religie – matematică etc.);
– observarea valorii expresive a părților de vorbire din textele abordate.
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
– exerciții de citire fluentă şi expresivă a textului scris;
– antrenare în dialoguri simple, pe teme de interes, de tipul „întrebare – răspuns“, pentru a verifica dacă mesajul
textului a fost înțeles.

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate

Anexa 1. Programa școlară pentru disciplină – clasa a V-a

2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare

– r ealizarea planului unei compuneri, urmând un model dat;
– redactarea unor secvențe de compunere, completând paragrafele după un model de tipul: „La început … Apoi … În
sfârșit …“;
– exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de la texte citite/auzite;
– prezentarea unei scene narative dintr-o creație literară;
– redactarea unei pagini de jurnal în limita a 100 de cuvinte, pornind de la experiențe personale;
– exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă dată.
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini,
desene, scheme
– exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine/desen, scheme;
– exerciții de repartizare a rolurilor în echipă (editor text, editor imagine, coordonator etc.);
– elaborarea, în echipă/individual, a unei prezentări cu ajutorul noilor tehnologii;
– exerciții de ilustrare a atitudinii/emoției prin folosirea de emoticoane.
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– descrierea unui personaj/persoană/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale și semantice diferite;

3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al
lizibilității, al coerenței şi al clarității
– exerciții de transcriere a unor scurte texte/fragmente;
– e xerciții de dictare de scurte texte/de fragmente/autodictare, urmărind utilizarea semnelor de punctuație şi de
ortografie, în funcție de intenția de comunicare şi de mesajul transmis.
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care necesită
îmbunătățire
– identificarea atitudinii manifestate de un personaj în procesul redactării unui text, urmărind compararea cu
propria atitudine;
– rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în urma analizei observațiilor primite, în vederea
îmbunătățirii activității specifice de redactare.

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

Anexa 1. Programa școlară pentru disciplină – clasa a V-a

4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea şi
exprimarea corectă a intențiilor comunicative
– e xerciții ludice, tip „telefonul fără fir“, pentru a sesiza distorsiunile care apar în emiterea mesajelor;
– exerciții de completare a cuvintelor într-un text lacunar, pe baza unor criterii date.
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a in
tențiilor comunicative
– p ovestirea unei întâmplări reale/imaginare;
– precizarea sinonimelor, a antonimelor unor cuvinte date;
– identificarea sensurilor cuvintelor în funcție de context;
– exerciții de identificare a cuvintelor dintr-un câmp lexical;
– exerciții de utilizare corectă a normelor gramaticale, fonetice și lexicale în mesaje pe teme de interes, în contexte
familiare și nonfamiliare;
– descrierea unui personaj/persoană/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale și semantice diferite;
– traduceri literale ale unor unități frazeologice, în scop umoristic.
4.3. Monitorizarea propriei pronunții şi scrieri şi a pronunției şi scrierii celorlalți, valorificând achizițiile fonetice
de bază
– e xerciții de relaționare a sunetului cu litera și de identificare a rolului semnelor diacritice în rostirea sunetelor
specifice limbii române;
– exerciții de scriere, de transcriere şi de rescriere corectă a unor texte;
– recitarea unor poezii cu/fără fundal sonor;
– compararea sistemului vocalic al limbii române cu o limbă modernă studiată de elevi în școală.

III.

4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacțiunea verbală
– e xerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de ortografie, în funcție de intenția de comunicare și de mesajul
transmis;
– e xerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de limbă;
– jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii fonetice/lexicale/sintactico-morfologice.
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
– e xerciții de modificare/transformare a unor enunțuri în funcție de deprinderile dobândite;
– e xerciții de compararea mesajelor postate pe forumuri, cu norma limbii române standard.
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5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi
– p rezentarea unor experiențe similare sau diferite privitoare la viața de familie, la valorile promovate în școală etc.,
pornind de la tradiții întâlnite în textele orale sau scrise studiate;
– r ealizarea de proiecte tematice pentru promovarea unor elemente de cultură locală, regională, națională (itine
rarii culturale, hărți culturale etc.);
– identificarea în texte studiate a unor similitudini între culturi diferite.
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
– d iscutarea unor tipare culturale identificate în texte literare/nonliterare românești și din alte culturi;
– e xerciții de identificare a unui set de convenții şi valori recunoscute social şi cultural;
– r ealizarea documentării pe baza unor articole din presă şi a unor articole din cărți, reviste sau website-uri, privind
cartea tipărită, de-a lungul timpului.
Conținuturi
Conținuturi

COMUNICARE
ORALĂ

– Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător
– Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, luarea/predarea cuvântului, aşteptarea rândului la
cuvânt)
– Unitățile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a solicita, a recomanda, a promite, a felicita,
a declara etc.); perechile de adiacență: întrebare – răspuns, invitație – acceptarea/refuzarea invitației,
reproș – acceptarea/refuzul reproșului, a face un compliment – a răspunde la un compliment etc.)
– Elemente paraverbale (intensitate vocală, intonație, tempoul vorbirii) şi nonverbale (mimică, poziții corporale, contact vizual). Elementele nonverbale şi paraverbale ca mărci ale personalității individului
– Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: cuvinte-cheie, idei principale, temă, informații
generale şi de detaliu
– Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă a interlocutorului fără a-l întrerupe, reținerea corectă
a informațiilor, întrebări de clarificare, reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace nonverbale sau
paraverbale a atenției acordate interlocutorului
– Atitudini comunicative: atenție, empatie
– Exprimarea adecvată a emoțiilor

➮ Texte orale propuse pentru ascultare: știri, anunțuri, cântece pentru copii, povești și poezii (pot fi folosite audiobookuri,
înregistrări ale unor emisiuni sau lecturi orale realizate de profesor/actor și/sau elevi)
➮ Tipuri de interacțiune propuse: prezentări simple pe teme date, povestiri, descrieri, explicații, conversații informale, dialoguri
între doi participanți

LECTURĂ

– Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ
• Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară, temă
• Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
• Textul narativ
– Narativul literar. Acțiune, personaj, timp, spațiu
– Narativul nonliterar. Acțiune, participanți, timp, spațiu
– Narativul în texte multimodale (text și imagine – banda desenată)
• Textul descriptiv (literar/nonliterar)
• Textul explicativ (aplicativ)
– Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză-efect, problemă-soluție etc.), predicții, îm
părtășirea impresiilor de lectură
– Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului, interpretarea limbajului figurat (personificarea, comparația)
– Interese și atitudini față de lectură
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Domenii de
conținut
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Tema generală: EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR

➮ Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare și nonliterare/ficționale și nonficționale (text integral sau fragment; fără defi
nirea conceptelor):
a) texte continue (alcătuite din enunțuri organizate în paragrafe): poezii, proză clasică și contemporană, din literatura pentru
copii, română și străină, postări online, texte autobiografice, instrucțiuni;
b) texte discontinue: tablă de materii/cuprins, liste, tabele, calendare, etichete, articole din DEX; schema;
c) texte multimodale: manualul, benzile desenate.
* Pentru narativul literar și descriptivul literar, se vor selecta, în primul rând, texte literare de bază, din operele autorilor clasici
ai literaturii române. Profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să sprijine formarea competențelor specificate în
programă. Textele selectate trebuie să respecte următoarele criterii: valoric, estetic, formativ şi adecvare la vârsta elevilor.
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REDACTARE

➮ Tipuri de texte recomandate pentru activitățile de redactare:
(a) notițe
(b) texte narative: relatarea unor experiențe personale, narațiuni ficționale
(c) texte descriptive: autoportretul, descrierea unui loc, a unei ființe reale și/sau imaginare, a unui obiect real/imaginar
(d) texte explicative: definiții, scheme

ELEMENTE DE
CONSTRUCȚIE
A COMUNICĂRII

III.

– Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere
(a) descoperirea unor subiecte din universul familiar
(b) restrângerea unor teme la aspecte particulare
(c) încadrarea în subiect
– Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; inserarea unor desene, grafice, fotografii,
scheme
– Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
– Părțile textului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe
– Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice şi de punctuație

Gramatică
– Enunțul. Punctuația enunțului
– Enunțuri asertive, interogative, exclamative, imperative
– Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată
– Propoziția afirmativă. Propoziția negativă
– Predicatul verbal
– Subiectul exprimat (simplu şi multiplu). Acordul predicatului cu subiectul
– Atributul
– Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul și timpul). Moduri verbale: indicativul
şi imperativul. Timpurile modului indicativ. Timpuri simple şi compuse. Structura timpurilor compuse:
verbe auxiliare (a fi, a avea, a vrea) și forme verbale nepersonale (infinitivul, participiul)
– Substantivul: genul, numărul. Tipuri de substantive: comun, propriu. Categoria determinării: articolul
(hotărât, nehotărât). Posibilități combinatorii ale substantivului (substantiv + atribut). Prepoziția
– Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal, de politețe (flexiunea pronumelui personal în raport
cu persoana, numărul, genul)
– Adjectivul. Gradele de comparație. Articolul demonstrativ. Acordul adjectivului cu substantivul
– Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal, ordinal). Aspecte normative
Ortoepie şi ortografie
– Alfabetul limbii române. Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic. Dicționarul. Articolul de dicționar
– Tipuri de sunete: Vocală. Consoană. Semivocală
– Corespondența sunet-literă
– Silaba
– Accentul (aplicativ)
Vocabular
– Cuvântul, unitate de bază a vocabularului
– Cuvântul și contextul; forma şi sensul cuvintelor
– Categorii semantice: sinonime, antonime
– Câmpul lexical
Variație stilistică
– Limba standard. Normă și abatere
– Istoria cuvintelor – variații ale formei și ale sensului în timp
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ELEMENTE DE
INTERCULTU
RALITATE

– Identitate personală – identitate națională – diversitate culturală și lingvistică
– Carte românească de învățătură: de la prima carte tipărită la cartea digitală
– Modele comportamentale în legende greco-romane

În studierea conținuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice şi de
punctuație, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Dicționarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare şi îndreptare.

III.

Anexa 1. Programa școlară pentru disciplină – clasa a V-a

Notă:
Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare sugerate oferă o ima
gine posibilă privind contextele de formare/dezvoltare a acestor competențe.
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Anexa 2. Progresia competențelor specifice

1.3. Realizarea unei prezentări orale multimodale în fața unui public, corelând elementele verbale, paraverbale şi nonverbale
în cadrul unor strategii de argumentare
1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând puncte de vedere și/sau
continuând ideile celorlalți, exprimând un
punct de vedere față de opiniile expuse de
interlocutor(i)

1.3. Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare activă şi de negociere a informației şi
a relației cu interlocutorii
1.4. Evaluarea comportamentelor şi a ati
tudinilor comunicative, identificând stra
tegii personalizate în funcție de profilul
psihologic, de interesele şi de nevoile
fiecăruia

1.3. Identificarea unor elemente paraver- 1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi
bale şi nonverbale, în funcție de situația paraverbale la o situație dată, evidențiind
de comunicare
ideile și atitudinile, în situații de comunicare față în față sau mediată

1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu
doi interlocutori, folosind strategii simple de
ascultare activă și manifestând un comportament comunicativ politicos față de
interlocutor(i)

1.5. Corectarea comportamentelor şi a
atitudinilor comunicative ineficiente sau
inadecvate în activități de comunicare

2.3. Prezentarea unor răspunsuri perso- 2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de 2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe
nale, creative şi critice pe marginea unor lectură în funcție de scopul lecturii
marginea a două sau mai multe texte de
texte diverse
diverse tipuri, având în vedere posibilitatea
unor interpretări multiple

2.2. Rezumarea unor texte, cu grade di- 2.2. Compararea diferitelor puncte de ve- 2.2. Compararea a cel puțin două texte
verse de dificultate
dere exprimate pe marginea unor texte sub aspectul temei, al ideilor şi al structurii
diverse

2.1. Identificarea informațiilor importante 2.1. Corelarea informațiilor explicite şi im- 2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt 2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor
din texte literare și nonliterare, continue, plicite din texte literare și nonliterare, con- organizate informațiile din texte literare și de comunicare din texte literare, nonlite
discontinue şi multimodale
tinue, discontinue și multimodale
nonliterare, continue, discontinue și multi- rare, continue, discontinue și multimodale
modale

1.4. Participarea la interacțiuni verbale
simple cu mai mulți interlocutori, având în
vedere cantitatea şi relevanța informației
transmise și primite

1.2. Prezentarea documentată a unei teme/a unui punct de vedere, citând sursele
de informare, într-un text de tip argumentativ/în texte de diferite tipuri (de tip descriptiv, explicativ etc.)

1.2. Prezentarea unor informații, idei şi
puncte de vedere, oferind detalii semnificative şi exemple relevante, în fața unui
public cunoscut, adoptând comportamente paraverbale şi nonverbale adecvate

1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale,
participând la discuții pe diverse teme sau
pornind de la textele citite/ascultate

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor re
pere date de profesor, a unor informații
şi a unor idei, exprimând opinii, emoții şi
sentimente prin participarea la discuții pe
teme familiare, de interes sau pornind de
la textele ascultate/citite

1.1. Exprimarea unui punct de vedere
propriu privind reprezentarea aceleiaşi
teme în texte diferite, în vederea evaluării
informațiilor, a intențiilor de comunicare și
a atitudinilor comunicative

1.1. Sintetizarea informațiilor, a intențiilor
de comunicare și a atitudinilor comunicative din diverse texte monologate şi dialogate

1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate şi dialogate

Competențe specifice pentru
clasa a VIII-a

1.1. Identificarea temei, a unor informații
esențiale şi de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate

Competențe specifice pentru
clasa a VII-a

Competențe specifice pentru
clasa a VI-a

Competențe specifice pentru
clasa a V-a

Anexa 2. Progresia competențelor specifice la disciplina
limba și literatura română în gimnaziu

2.
2.2. Identificarea temei și a ideilor princiReceptarea
pale și secundare din texte diverse
textului scris de
diverse tipuri
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/
sau a unui răspuns creativ pe marginea
unor texte de diferite tipuri, pe teme fami
liare

1.
Participarea
la interacțiuni
verbale în
diverse situații
de comunicare,
prin receptarea
şi producerea
textului oral

Competențe
generale

III.
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Competențe specifice pentru
clasa a VI-a

Competențe specifice pentru
clasa a VII-a

Competențe specifice pentru
clasa a VIII-a

3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text,
pe un subiect la alegere, având în vedere
etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate

3.1. Redactarea unui text complex, în care
să îşi exprime puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite

4.
Utilizarea
corectă, adecvată şi eficientă
a limbii în
procesul comunicării orale și
scrise

4.2. Aplicarea conştientă a achizițiilor
lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative

4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere
şi de exprimare corectă a intențiilor comunicative

III.

4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii
române literare, pentru înțelegere corectă
şi exprimare nuanțată a intențiilor comunicative

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi
morfologice de bază ale limbii române
standard pentru înțelegerea şi exprimarea
corectă şi precisă a intențiilor comunicative

4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi
morfologice de bază ale limbii române
standard pentru înțelegerea şi exprimarea
corectă a intențiilor comunicative

Anexa 2. Progresia competențelor specifice

4.2. Exprimarea clară a intenției comuni- 4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pencative prin corelarea achizițiilor lexicale şi tru înțelegerea şi producerea unor texte
semantice cu cele sintactice şi morfolo diverse
gice din limba română standard

4.1. Folosirea structurilor morfosintactice
ale limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intențiilor comunicative complexe

3.4. Exersarea constantă în activitățile
de redactare a strategiilor de corectare a
comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau inadecvate

3.4. Observarea atitudinilor manifestate în 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, 3.4. Evaluarea comportamentelor şi a atiprocesul redactării unui text, identificând oferind soluții, pe baza criteriilor propuse tudinilor eficiente sau adecvate de redacaspectele care necesită îmbunătățire
de profesor şi discutate cu colegii
tare, aplicând în activitățile curente de redactare strategiile învățate, personalizate
în funcție de profilul psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia

3.
Redactarea
textului scris de 3.3. Analizarea constantă a propriului 3.3. Adecvarea textului scris la situația și 3.3. Utilizarea unor surse diverse pentru 3.3. Aplicarea constantă a normelor pri
scris/a unor texte diverse din punctul de scopul de comunicare
realizarea de texte originale
vind etica redactării pentru crearea unor
diverse tipuri
vedere al corectitudinii, al lizibilității, al cotexte originale
erenței şi al clarității

3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, 3.2. Redactarea, individual şi/sau în echi 3.2. Redactarea, individual şi/sau în echi 3.2. Redactarea, individual şi/sau în echi
a unui text simplu, pe o temă familiară, cu pă, a unui text complex, cu integrarea unor pă, a unor texte diverse, care urmează a fi pă, a unor texte pentru a fi prezentate în
integrarea unor imagini, desene, scheme tabele
prezentate în fața colegilor
fața unui public sau/și pentru a fi publicate

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a
comunica idei și informații sau pentru a
relata experiențe trăite sau imaginate

3.1. Redactarea unui text complex, având
în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și selectarea unor structuri
adecvate intenției de comunicare

2.4. Manifestarea interesului și focaliza- 2.4. Manifestarea preocupării de a înțele- 2.4. Dezvoltarea competenței de lectură 2.4. Aplicarea constantă a unor strategii
rea atenției în timpul lecturii unor texte pe ge diverse tipuri de texte citite
prin diversificarea activităților consacrate de corectare a comportamentelor şi a atiteme familiare
cărții
tudinilor de lectură

Competențe specifice pentru
clasa a V-a

2.
Receptarea
textului scris de
2.5. Observarea comportamentelor şi a 2.5. Identificarea strategiilor de lectură,
diverse tipuri
atitudinilor de lectură, identificând aspec a volumului și a diversității materialelor
(continuare)
citite
tele care necesită îmbunătățire

Competențe
generale
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5.
Exprimarea
identității
lingvistice și
culturale proprii în context
național și
internațional

4.
Utilizarea
corectă, adecvată şi eficientă
a limbii în
procesul comunicării orale și
scrise
(continuare)

Competențe
generale

Competențe specifice pentru
clasa a VI-a

Competențe specifice pentru
clasa a VII-a

Anexa 2. Progresia competențelor specifice

4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analo
gice, prin valorificarea competenței ling
vistice, în procesul de învățare pe tot par
cursul vieții

4.5. Utilizarea competenței lingvistice în 4.5. Redactarea unor texte, valorificând
corelație cu gândirea logică/analogică, în gândirea logică şi competența lingvistică,
procesul de învățare pe tot parcursul vieții în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

5.2. Identificarea unor valori culturale pro 5.2. Analiza unor elemente comune iden- 5.2. Compararea unor elemente privitoare 5.2. Argumentarea unui punct de vedere
movate în textele autorilor români din tificate în cultura proprie și în cultura altor la cultura proprie și la cultura altor popoare privitor la elemente specifice ale culturii
diferite perioade istorice
popoare
naționale și ale culturii altor popoare

5.1. Asocierea unor experiențe proprii de 5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții 5.1. Compararea unor tradiții românești cu 5.1. Exprimarea unui punct de vedere față
viață și de lectură cu acelea provenind din românești și ale unor comunități etnice de tradiții din alte culturi
de valori ale culturii naționale sau ale unei
alte culturi
pe teritoriul României
alte culturi, identificate în cărțile citite

4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analo
gice (analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare), prin utilizarea deprinderilor
de comunicare corectă în limba română
literară, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții

4.4. Raportarea conştientă la normă în 4.4. Valorificarea relației dintre normă,
exprimarea intenției de comunicare, din abatere şi uz în adecvarea strategiilor inperspectivă morfosintactică, fonetică şi dividuale de comunicare
lexicală

4.3. Analizarea elementelor de dinamică a
limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă,
morfologie, fonetică, lexic şi semantică
prin raportare la limbile moderne

Competențe specifice pentru
clasa a VIII-a

4.4. Respectarea normelor ortografice şi 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite
ortoepice în utilizarea structurilor fone pentru monitorizarea corectitudinii comutice, lexicale şi sintactico-morfologice în nicării, prin raportarea la normă
interacțiunea verbală

4.3. Monitorizarea propriei pronunții şi 4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de 4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a
scrieri şi a pronunției şi scrierii celorlalți, bază, în realizarea propriei pronunții şi convențiilor ortografice şi ortoepice pen
valorificând achizițiile fonetice de bază
scrieri şi pentru evaluarea pronunției şi tru o comunicare corectă
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în comunicare

Competențe specifice pentru
clasa a V-a

III.
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III.

– Elemente specifice argumentării (teză,
ipoteză, justificare, probă/exemplu)
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: compararea ideilor, a
punctelor de vedere, a intențiilor de comunicare, a emoțiilor, a atitudinilor și a scopurilor comunicative
− Strategii de ascultare activă: înțelegerea
în context a punctului de vedere exprimat
de interlocutor și evaluarea celor spuse de
interlocutor, prin raportare la ceea ce ştie
elevul sau în relație cu propriile opinii
− Argumentare şi persuasiune. Apelul la argumente raționale (fapte, exemple, dovezi),
apelul la patos (emoția), apelul la etos (va
lori morale). Forța enunțurilor în argumentare (fapte, opinii, mărturii, concepții personale, idei preconcepute). Structura textului
argumentativ
− Comportamente nonverbale și paraverbale cu efect persuasiv
− Atitudini comunicative: flexibilitate, asertivitate, disponibilitate la negociere. Inteligența emoțională: folosirea inteligenței
emoționale în negocierea unor puncte de
vedere

REFLECȚII ASUPRA LUMII

ORIZONTURILE LUMII
ŞI ale CUNOAŞTERII
– Structuri textuale: secvențe de tip
narativ, explicativ, descriptiv, dialogat
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: clasificare,
reformulare, repetare, conectori pragmatici; distincția dintre fapt și opinie
− Strategii de ascultare activă: focalizarea interesului asupra punctului
de vedere al celuilalt şi evitarea focalizării pe propriul punct de vedere;
recapitularea ideilor exprimate de interlocutor
− Atitudini comunicative: respect, to
leranță. Modificarea conturului intona
țional şi a mărcilor prozodice pentru a
transmite emoții. Inteligența emoțio
nală: recunoaşterea emoțiilor interlocutorilor
− Tracul comunicativ. Strategii de gestionare a tracului comunicativ
− Principii de interacțiune: negocierea
semnificației (cantitatea, calitatea,
relevanța şi maniera transmiterii informației) şi negocierea relației cu
interlocutorul (politețea)

Clasa a VIII-a

Clasa a VII-a

Anexa 3. Harta conținuturilor programei

– Contextul de comunicare: locul şi
momentul interacțiunii, relația dintre
interlocutori, identitatea interlocutorilor, cunoştințele comune legate de
tema discuției
− Dicția, importanța ei în interacțiunile verbale
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: parafra
zare, informații explicite și implicite,
rezumare
− Strategii de ascultare activă: verificarea gradului de înțelegere a mesajului prin formularea unor întrebări
de clarificare, de reformulare; semnale nonverbale de încurajare
− Performarea actelor de limbaj:
relația dintre structura lingvistică a
actului de limbaj, intenția de comunicare şi efectul actului de limbaj
− Atitudini comunicative: interes, curiozitate, implicare, cooperare în acti
vități de grup. Inteligența emoțională:
exprimarea adecvată a emoțiilor

– Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător
− Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, luarea/predarea cuvântului, aşteptarea
rândului la cuvânt)
− Unitățile comunicării: actele de limbaj (a afir
ma, a întreba, a solicita, a recomanda, a promite,
a felicita, a declara etc.); perechile de adiacență:
întrebare – răspuns, invitație – acceptarea/refuzarea invitației, reproș – acceptarea/refuzul reproșului, a face un compliment – a răspunde la
un compliment etc.)
− Elemente paraverbale (intensitate vocală, intonație, tempoul vorbirii) şi nonverbale (mimică,
poziții corporale, contact vizual). Elementele non
verbale şi paraverbale ca mărci ale personalității
individului
− Strategii de concepere și de comprehensiune a
textului oral: cuvinte-cheie, idei principale, temă,
informații generale şi de detaliu
− Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă
a interlocutorului fără a-l întrerupe, reținerea
corectă a informațiilor, întrebări de clarificare, reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace
nonverbale sau paraverbale a atenției acordate
interlocutorului
− Atitudini comunicative: atenție, empatie
− Exprimarea adecvată a emoțiilor
– Texte orale propuse pentru ascultare: știri,
anunțuri, cântece pentru copii, povești și poezii
(pot fi folosite audiobookuri, înregistrări ale unor
emisiuni sau lecturi orale realizate de profesor/
actor și/sau elevi)
– Tipuri de interacțiune propuse: prezentări simple pe teme date, povestiri, descrieri, explicații,
conversații informale, dialoguri între doi parti
cipanți

Comunicare
orală

EU ȘI LUMEA DIN JURUL MEU

EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR

Teme

Clasa a VI-a

Clasa a V-a

Anexa 3. Harta conținuturilor programei de limba și literatura română pentru gimnaziu
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Domenii de
conținut

III.
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Lectură

– Textul narativ literar – în proză, în
versuri
• Instanțele comunicării narative: autor, narator, personaje
• Narațiunea la persoana a III-a și la
persoana I
• Momentele subiectului/etapele
acțiunii
• Dialogul în textul literar
− Textul descriptiv literar – în proză,
în versuri
− Textul argumentativ
− Versificație: rima, strofa, măsura
versurilor, ritmul (intuitiv)
− Strategii de comprehensiune: re
prezentări mentale, integrarea informațiilor textului în propriul univers
cognitiv și afectiv
− Strategii de interpretare: interpre
tarea limbajului figurat (epitetul, enu
merația), discuții pe marginea texte
lor citite
− Interese și atitudini față de lectură

– Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ,
descriptiv, explicativ
• Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară,
temă
• Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
• Textul narativ
- Narativul literar. Acțiune, personaj, timp, spațiu
- Narativul nonliterar. Acțiune, participanți, timp,
spațiu
- Narativul în texte multimodale (text și ima
gine – banda desenată)
• Textul descriptiv (literar/nonliterar)
• Textul explicativ (aplicativ)
− Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză-efect, problemă-soluție etc.),
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură
− Strategii de interpretare: răspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului, interpretarea
limbajului figurat (personificarea, comparația)
− Interese și atitudini față de lectură

Comunicare
orală

– Textul epic. Textul liric. Textul dramatic
− Texte care combină diverse structuri
textuale (explicativ, narativ, descriptiv, dialogat, argumentativ)
− Strategii de comprehensiune: compara
rea a două sau mai multe texte sub aspectul conținutului și al structurii
− Strategii de interpretare: interpretarea
limbajului figurat (aliterația, hiperbola, antiteza), interpretări multiple; argumentarea
punctelor de vedere pe marginea textelor
citite; dezbateri pe marginea textelor citite.
− Monitorizarea și evaluarea propriei lecturi

– Texte orale propuse pentru ascultare:
știri, dezbateri, talk-show, diverse pro
grame TV
–Tipuri de interacțiune propuse: argu
mentarea unui punct de vedere şi nego
cierea unor puncte de vedere în cadrul unor
dezbateri cu doi sau mai mulți participanți

– Texte orale propuse pentru ascultare: literatură pe audiobook (romane,
teatru radiofonic), emisiuni TV
– Tipuri de interacțiune propuse:
prezentări cu deschideri spre alte do
menii ale cunoașterii, interviul, discuții
cu doi sau mai mulți interlocutori pe
teme propuse de elevi

– Texte orale propuse pentru ascultare: documentare, emisiuni radio, tea
tru radiofonic pentru copii, literatură pe
audiobook (integral/fragmente)
– Tipuri de interacțiune propuse:
monologate (prezentări pe teme date,
povestiri) și dialogate (interacțiuni cu
mai mulți participanți)

– Texte orale propuse pentru ascultare: știri,
anunțuri, cântece pentru copii, povești și poezii
(pot fi folosite audiobookuri, înregistrări ale unor
emisiuni sau lecturi orale realizate de profesor/
actor și/sau elevi)
– Tipuri de interacțiune propuse: prezentări sim
ple pe teme date, povestiri, descrieri, explicații,
conversații informale, dialoguri între doi partici
panți
– Textul epic. Narativul literar. Personajul. Mijloace de caracterizare
– Textul dramatic și arta spectacolului
• Autor, personaj dramatic
• Rolul indicațiilor scenice
• Rolul dialogului
• Actori, decor, costume, lumini, muzică
– Dialogul în textul scris și în spectacol
– Dialogul în textul nonliterar (interviul)
– Textul liric. Exprimarea emoțiilor și
a sentimentelor
– Strategii de comprehensiune: reflec
ții asupra limbajului și a structurii textelor de tip epic, liric, dramatic
– Strategii de interpretare: interpreta
rea limbajului figurat (repetiția, metafora), discuții privind semnificația tex
telor citite
– Monitorizarea propriei lecturi

Clasa a VIII-a

Clasa a VII-a

Clasa a VI-a

Clasa a V-a

Anexa 3. Harta conținuturilor programei

Domenii de
conținut

III.
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Redactare

Lectură

Domenii de
conținut

III.

− Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme
− Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
− Părțile textului: introducere, cuprins, încheiere;
paragrafe
− Stil: corectitudine gramaticală, respectarea
normelor ortografice şi de punctuație

– Etapele scrierii, cu accent pe:
a) planul textului;
b) redactarea ciornei şi a lucrării pe
baza planului
− Rezumatul
− Transformarea vorbirii directe în vor
bire indirectă
− Tipare textuale de structurare a
ideilor: narativ, descriptiv, explicativ,
narativ-descriptiv (prezentarea unui
proces ca succesiune de etape)
− Adecvarea la temă
− Stil: proprietatea termenilor, puritate şi adecvare situațională, originalitate
– Prezentarea textului: tabele core
late cu conținutul textului
– Elemente auxiliare în scriere (pa
ranteze, sublinieri)

− Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare,
scriere
(a) descoperirea unor subiecte din universul familiar
(b) restrângerea unor teme la aspecte particulare
(c) încadrarea în subiect

Anexa 3. Harta conținuturilor programei

– Etapele scrierii, cu accent pe:
a) prezentarea textului în fața unui public;
b) evaluarea feedbackului primit;
c) integrarea sugestiilor într-o nouă formă
a textului sau în textele viitoare.
– Tipare textuale de structurare a ideilor:
comparație, analogie, pro-contra; ordinea
argumentelor în textul argumentativ
– Prezentarea textului: grafica textului ca
modalitate de a capta atenția publicului
– Modalități de exprimare a preferințelor
și a opiniilor
– Alte aspecte: redactare de mână –
redactare computerizată
– Etica redactării: originalitate

Sugestii pentru alegerea textelor – texte
literare și nonliterare/ficționale și nonficțio
nale (text integral sau fragment; fără defini
rea conceptelor)
(a) texte continue: poezii lirice, piese de
teatru, povestiri, nuvele, romane, jurnale,
memorii; articole de opinie, eseuri, maxime
și proverbe;
(b) texte discontinue: cataloage;
(c) texte multimodale: reclame.

Sugestii pentru alegerea textelor –
texte literare și nonliterare/ficționale
și nonficționale (text integral sau frag
ment; fără definirea conceptelor)
(a) texte continue: poezii lirice și
epice, piese de teatru, proză cla
sică și contemporană din literatura
română și străină pentru copii, ro
mane grafice, jurnale de călătorie;
articole de popularizare a științei,
instrucțiuni pentru derularea unui
experiment;
(b) t exte discontinue: anunțuri, inde
xuri, glosare;
(c) texte multimodale: texte din en
ciclopedii ilustrate (pe suport de
hârtie sau online).

Sugestii pentru alegerea textelor –
texte literare și nonliterare/ficționale
și nonficționale (text integral sau frag
ment; fără definirea conceptelor):
(a) texte continue: fabule, pasteluri,
povestiri clasice și contemporane,
romane din literatura română și uni
versală pentru copii, jurnale, scri
sori; e-mailuri, reportaje, știri, recen
zii pe web ale unei cărți/ cronici de
film; regulamente
(b) texte discontinue: grafice, diagra
me; tabel
(c) texte multimodale

Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare
și nonliterare/ficționale și nonficționale (text inte
gral sau fragment; fără definirea conceptelor):
a) texte continue (alcătuite din enunțuri organi
zate în paragrafe): poezii, proză clasică și con
temporană, din literatura pentru copii, română
și străină, postări online, texte autobiografice,
instrucțiuni;
b) texte discontinue: tablă de materii/cuprins,
liste, tabele, calendare, etichete, articole din
DEX; schema;
c) texte multimodale: manualul, benzile desenate.

– Etapele scrierii, cu accent pe:
a) rescrierea textului pentru a-i da coerență și claritate, pentru a nuanța
ideile;
b) corectarea greșelilor de literă, ortografie și de punctuație.
– Tipare textuale de structurare a
ideilor: definiție, clasificare, exemplificare, „întrebările jurnalistului“ (cine?
ce? când? unde? de ce?)
– Stil: naturalețe, eufonie, varietate,
originalitate, concizie, varietate
Structuri textuale: secvențe de tip
narativ, explicativ, descriptiv, dialogat
Integrarea părților
Prezentarea textului: elemente grafice
specifice diverselor tipuri de texte:
• organizarea unui text în funcție de
situația de comunicare;
• comentarea unor pasaje din textele
citite, descrierea unei emoții (bucurie, uimire, frică);
• caracterizarea personajului.

Clasa a VIII-a

Clasa a VII-a

Clasa a VI-a

Clasa a V-a
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Elemente de
construcție a
comunicării

Redactare

Domenii de
conținut

Gramatică
− Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; numele predicativ. Acordul
numelui predicativ
− Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)
− Complementul. Complementul direct, complementul indirect în dativ și
complementul prepozițional. Circumstanțialul de mod, circumstanțialul de
timp, circumstanțialul de loc. Norme
de punctuație (virgula)
− Verbul. Moduri verbale și timpurile
lor: conjunctivul şi condiționalul-optativ. Posibilități combinatorii ale verbului. Prepoziția
− Substantivul. Substantive colective. Substantive defective. Cazul.
Articolul genitival. Punctuația vocativului. Corelarea funcției sintactice
cu cazul morfologic. Posibilități combinatorii ale substantivului
− Pronumele personal (flexiune cazuală). Pronumele reflexiv (diferența
între pronumele reflexiv și pronumele
personal). Posibilități combinatorii ale
pronumelui. Anticiparea și reluarea
prin clitice pronominale în cazul unor
complemente. Aspecte ortografice.

Gramatică
− Enunțul. Punctuația enunțului
− Enunțuri asertive, interogative, exclamative, im
perative
− Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată
− Propoziția afirmativă. Propoziția negativă
− Predicatul verbal
− Subiectul exprimat (simplu şi multiplu). Acordul predicatului cu subiectul
− Atributul
− Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul,
persoana, modul și timpul). Moduri verbale: indi
cativul şi imperativul. Timpurile modului indica
tiv. Timpuri simple şi compuse. Structura timpurilor compuse: verbe auxiliare (a fi, a avea, a
vrea) și forme verbale nepersonale (infinitivul,
participiul)
− Substantivul: genul, numărul. Tipuri de substantive: comun, propriu. Categoria determinării:
articolul (hotărât, nehotărât). Posibilități combinatorii ale substantivului (substantiv + atribut).
Prepoziția
− Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal, de politețe (flexiunea pronumelui personal
în raport cu persoana, numărul, genul)
− Adjectivul. Gradele de comparație. Articolul demonstrativ. Acordul adjectivului cu substantivul
− Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal, ordinal). Aspecte normative

Gramatică
− Construcții sintactice:
• construcții active/construcții pasive cu verbul a fi;
• construcții impersonale;
• construcții cu pronume reflexive;
• construcții incidente;
• construcții concesive și condiționale.
− Enunțuri eliptice. Norme de
punctuație
− Apoziția. Norme de punctuație
− Fraza. Subordonarea prin conjuncții subordonatoare, prin pronume și adverbe relative. Norme
de punctuație
− Realizări propoziționale ale
unor funcții sintactice: atributiva,
completiva directă, completiva indirectă și prepozițională, circumstanțiala de loc, de timp, de mod,
cauzala, finala

Tipuri de texte recomandate pentru activitățile de redactare: text
de opinie, text argumentativ, cron
ică de film/spectacol

Tipuri de texte recomandate pentru activitățile de redactare:
(a) interpretarea unor secvențe din texte citite,
caracterizări ale personajelor, recenzii,
cronică de teatru; jurnalul de călătorie/de
activități zilnice, cererea;
(b) interviul;
(c) p rezentări cu ajutorul noilor tehnologii.

Tipuri de texte recomandate pentru
activitățile de redactare:
(a) scrisoarea, e-mailul, jurnalul, blogul;
(b) texte narative la persoana I/a III-a,
marcând momentele subiectului şi
circumstanțele;
(c) texte descriptive: portretul, descri
erea unui fenomen, a unei emoții;
(d) texte descriptive-narative: procese
(de exemplu: un joc, un experiment
științific simplu).

Tipuri de texte recomandate pentru activitățile
de redactare:
(a) notițe
(b) texte narative: relatarea unor experiențe per
sonale, narațiuni ficționale
(c) texte descriptive: autoportretul, descrierea unui
loc, a unei ființe reale și/sau imaginare, a unui
obiect real/imaginar
(d) texte explicative: definiții, scheme

Gramatică
− Fraza: coordonarea prin juxtapunere și prin
joncțiune. Conjuncții coordonatoare. Norme
de punctuație (virgula, punctul şi virgula)
− Atributul (realizări prin adjectiv, substantiv,
pronume, numeral, adverb)
− Circumstanțialul de cauză. Circumstanțialul
de scop. Topica în propoziție. Norme de punctuație
− Verbul. Utilizări sintactice ale formelor verbale nepersonale: infinitivul, gerunziul, parti
cipiul, supinul. Alte verbe copulative (a deveni,
a ajunge, a ieși, a se face, a părea, a rămâne, a
însemna). Posibilități combinatorii ale verbului
− Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal
posesiv. Pronumele demonstrativ şi adjectivul
pronominal demonstrativ
− Folosirea corectă a pronumelor și a adjectivelor pronominale: interogativ, relativ şi nehotărât, a adjectivului pronominal de întărire.
Pronumele şi adjectivul pronominal negativ şi
negația în propoziție
− Posibilități combinatorii ale pronumelor și
ale adjectivelor pronominale
− Topica adjectivului. Adjectivul participial.
Posibilități combinatorii ale adjectivului
− Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului

Clasa a VIII-a

Clasa a VII-a

Clasa a VI-a

Anexa 3. Harta conținuturilor programei

Clasa a V-a

III.
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Elemente de
interculturalitate

Elemente de
construcție a
comunicării

Domenii de
conținut
Clasa a VII-a

III.

− Elemente de mitologie românească
− Despre limba și cultura țărilor din vecinătatea
României
− Contacte culturale

Anexa 3. Harta conținuturilor programei

– Valori etice în legendele popoarelor
− Limba română în Europa; comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română de pretutindeni
− Valori ale culturii populare în spațiul
românesc

– Identitate personală – identitate națională – diversitate culturală și lingvistică
− Carte românească de învățătură: de la prima
carte tipărită la cartea digitală
− Modele comportamentale în legende greco-romane

Vocabular
− Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: derivarea, compunerea; cuvânt de bază şi
cuvânt derivat
− Îmbinări libere de cuvinte, locuțiuni, cuvinte
compuse
− Familia lexicală
− Confuzii paronimice. Pleonasmul
Variație stilistică
− Selecție lexicală în limba vorbită şi în limba
scrisă
− Termeni ştiințifici
− Limbaj popular. Variație regională a limbii
− Valori stilistice ale diminutivelor

Vocabular
− Cuvântul: formă şi sens (sensul de
bază și sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat)
− Rolul contextului în crearea sensului
− Omonime. Cuvinte polisemantice

Ortoepie şi ortografie
Ortoepie şi ortografie
− Structura fonologică a cuvintelor: − Utilizarea corectă a accentului. Variante accentuale admise/neadmise de normă
diftong, triftong, hiat
− Despărțirea în silabe (principiul
fonetic)

Gramatică (continuare)
Gramatică (continuare)
− Adjectivul. Posibilități combinatorii − Interjecția. Onomatopeele. Interjecția pre
ale adjectivului
dicativă
− Adverbul. Tipuri de adverbe (de
mod, de timp, de loc). Gradele de
comparație

Clasa a VI-a

Variație stilistică
Variație stilistică
– Limba standard. Normă și abatere
− Limbă vorbită. Limbă scrisă
– Istoria cuvintelor – variații ale formei și ale
sensului în timp

Vocabular
– Cuvântul, unitate de bază a vocabularului
– Cuvântul și contextul; forma şi sensul cuvintelor
– Categorii semantice: sinonime, antonime
– Câmpul lexical

Ortoepie şi ortografie
− Alfabetul limbii române. Ordonarea cuvintelor
după criteriul alfabetic. Dicționarul. Articolul de
dicționar
− Tipuri de sunete: Vocală. Consoană. Semivocală
− Corespondența sunet-literă
− Silaba
− Accentul (aplicativ)

Clasa a V-a

− Modele comportamentale în textele lite
raturii universale
− Relații culturale constructive. Noi și ceilalți
− Valori culturale românești în lume

Variație stilistică
− Variații de registru. Jargonul, argoul.
Limbaj colocvial, limbaj cultivat (familiari
zare)
− Construcția frazei în limba vorbită şi în
limba scrisă
− Organizarea coerentă a textului: succesiunea ideilor, folosirea corectă a timpurilor
verbale şi a anaforelor

Vocabular
− Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului (conversiunea)
− Mijloace externe de îmbogățire a voca
bularului: împrumuturi lexicale

Ortoepie şi ortografie
− Scrierea şi pronunția cuvintelor de ori
gine străină, conținând foneme nespecifice limbii române

Clasa a VIII-a

5. Cred că o aventură adevărată înseamnă ................................................................................
6. Dacă aş avea bani, aş cumpăra ..............................................................................................
Anexa 4. Inventar al intereselor de lectură
7. Întotdeauna mi-am dorit să ﬁu (adaugă o trăsătură) ..............................................................
8. Cea mai mare problemă a mea este ......................................................................................
9. Povestea/Cartea mea favorită este .......................................................................................

Nume ...................................................

Clasa .........................

Data ..............................

Basme
S.F.
Cai
Sporturi
Prietenie
Preistorie
Matematică
Muzică
Dragoste

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Aventură
Groază
Câini
Maşini
Şah
Jocuri
Poezie
Filme
Moarte

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Umor
Animale sălbatice
Pisici
Evenimente curente
Îngrijirea ﬂorilor
Computere
Pictură
Viaţa de familie
Istorie

Anexa 4. Inventar al intereselor de lectură

q
q
q
q
q
q
q
q
q

III.

Anexa 4. Inventar al intereselor de lectură

Indicaţii
Mai jos sunt enumerate câteva teme/tipuri de cărţi sau texte. Notează cu + temele care sunt
foarte interesante pentru tine, cu = temele care nici nu te interesează în mod deosebit, dar nici
nu-ţi sunt total indiferente, şi cu – temele care nu te interesează deloc.
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Anexa 5. Cercul intereselor de lectură

4. Îţi propunem să urmăreşti ceea ce citeşti pe parcursul acestui an şi să notezi în „cercul
de lectură“ de mai jos tipurile de texte pe care le citeşti.
Indicaţii

Indicații
Dedesubt este un cerc în cadrul căruia sunt numite diverse teme despre care poţi citi
Dedesubt ai un cerc în cadrul căruia sunt numite mai multe tipuri de cărți (cercul va fi completat de către profesor,
în acest
anclasici,
şcolar.
După
ceumor,
ai citit
o carte,
o revistă,
un natură,
site, colorează
acea
cu etichete
de tipul:
artă,
muzică,
poezie,
mitologie,
folclor, sport,
biografii, istorie,
S.F.,parte
ştiință,a
cercului
care
temei acea
indicate.
exemplu,
dacă aitipului
cititde
o carte
cartepedespre
aventură
etc.) După
ce aicorespunde
citit o carte, colorează
parte aDe
cercului
care corespunde
care ai
veiaicolora
partea
numită
SPORTURI
în cerc,
şi anume
primul
pornind
citit-o. gimnastică,
De exemplu, dacă
citit o carte
despre
gimnastică,
vei colora partea
numită
SPORTURI
în cerc, inel,
şi anume
primul
inel pornind
dinspre
partea centrală
centrală a cercului.
Dacă mai
citițiciteşti
şi alte cărți
din acelaşi
domeniu,
vei completa,
pe rând,
dinspre
partea
a cercului.
Dacă
şi alte
cărţi din
acelaşi
domeniu,
vei
următoarele
inele.
Profesorul
şi
bibliotecarul
sau
părinții
pot
să
te
ajute
să
găsești
corespondențele
de
care
nu
ești
completa, pe rând, următoarele inele. Profesorul, bibliotecarul sau părinţii te pot ajuta
sigur/sigură.
Când aicorespondenţele
colorat mai multe părți
cercului,
discută
cu unAi
coleg
sau cu profesorul
ce alte
ai constatat
să găseşti
dealecare
nu eşti
sigur.
şi posibilitatea
sădespre
notezi
patru
privitor la interesele tale de lectură.

teme preferate de tine. După ce ai colorat mai multe părţi ale cercului, discută cu un coleg
sau cu profesorul despre ce ai constatat privitor la interesele tale de lectură.
natură
bas

ri

me

ie

ave
ntu
ri

og
tol
mi

ştiinţă

istorie

muzică

e
poezi
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Anexa 6. Chestionar privind abordarea interculturalității în școală
SECȚIUNEA I
Cât de des includeți în activitățile din lecțiile dvs. următoarele elemente?

2. filme sau fotografii ale unor locuri cunoscute sau ale unor oameni celebri
niciodată 
rar 
câteodată 

adesea 

3. cântece, oferind și informații despre solist sau trupa care cântă sau explicații privind versurile
niciodată 
rar 
câteodată 

adesea 

4. reproduceri de artă (de exemplu, fotografii ale unor sculpturi, picturi etc.)
niciodată 
rar 
câteodată 

adesea 

5. evenimente curente (privind probleme sociale sau politice)
niciodată 
rar 

câteodată 

adesea 

6. povestiri scurte, poeme sau alte texte literare
niciodată 
rar 

câteodată 

adesea 

SECȚIUNEA A II-A
Vă rog să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Discutați cu elevii dvs. despre ce teme ar prefera să abordați în lecții?
niciodată 
uneori 

întotdeauna 

2. Le spuneți elevilor dvs. că ritualurile de salut pot fi diferite în fiecare cultură?
niciodată 
uneori 

întotdeauna 

Anexa 6. Chestionar

adesea 

3. Îi învățați pe elevi să compare cuvinte din limbi diferite sau să exploreze etimologia unor cuvinte din limba română?
niciodată 
uneori 
întotdeauna 
4. Îi ghidați pe elevi să observe că anumite gesturi folosite în limbajul nonverbal pot avea semnificații diferite, în funcție
de cultura în care sunt practicate?
niciodată 
uneori 
întotdeauna 
5. Le spuneți elevilor dvs. că spațiul personal (cât de aproape stau oamenii când vorbesc) e diferit în fiecare cultură?
niciodată 
uneori 
întotdeauna 
6. Discutați cu elevii dvs. despre pericolele folosirii stereotipurilor negative?
niciodată 
uneori 

întotdeauna 

7. Le prezentați elevilor dvs. noutăți din domeniul de studiu din cultura națională și din alte culturi (de exemplu, apariții
recente ale literaturii pentru copii, ecranizări după cărți clasice sau contemporane)?
niciodată 
uneori 
întotdeauna 
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Anexa 6. Chestionar privind abordarea interculturalității în școală

1. discuții despre diferențele culturale (comportamente sociale, valori, stil de viață)
niciodată 
rar 
câteodată 
(1 – 2 ori/semestru) (de 3 – 4 ori/semestru) (la distanță de 3 – 4 ore)

SECȚIUNEA A III-A
Cât de potrivite sunt următoarele activități pentru a dezvolta competența interculturală a unor elevi de clasa a V-a?
1. realizarea de proiecte cu tematică interculturală
foarte potrivite 
potrivite 

puțin potrivite 

nepotrivite 

2. realizarea unui ghid, a unui poster sau a unei pagini de web pentru un grup de vizitatori care vor veni în orașul lor/în țara
lor, în care să prezinte elemente de specific cultural (tradiții, monumente, muzee, personalități, specific culinar etc.)
foarte potrivite 
potrivite 
puțin potrivite 
nepotrivite 
3. lectura, de către elevi, a unor articole din presă şi articole din cărți, reviste sau website-uri scrise de oameni care au
vizitat oraşul lor, regiunea sau țara lor
foarte potrivite 
potrivite 
puțin potrivite 
nepotrivite 

III.	

Anexa 6. Chestionar

5. realizarea, de către elevi, a unei activități de scriere creativă – să-şi imagineze o călătorie într-o țară/regiune, un
contact cu o comunitate etnică din propria țară, anticipând problemele şi dificultățile pe care le-ar putea întâlni şi
propunând soluții de rezolvare
foarte potrivite 
potrivite 
puțin potrivite 
nepotrivite 
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Anexa 6. Chestionar privind abordarea interculturalității în școală

4. elevii care au vizitat o țară/o regiune îşi pot relata experiențele – prin prezentări orale sau scrise şi prin sfaturi pe care
să le ofere colegilor care ar vrea să viziteze şi ei locurile respective
foarte potrivite 
potrivite 
puțin potrivite 
nepotrivite 

Anexa 7. Fișă pentru redactare

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

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

III.

Anexa 7. Fișă pentru redactare

Anexa 7. Fișă pentru redactare

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

...................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Anexa 8. Fișă recapitulare inițială

Anexa 8. Fișă recapitulare inițială

Anexa 8. Fișă recapitulare inițială
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Anexa 9. Test inițial
Nume ............................................

				

Clasa ............................................

Test inițial
Subiectul I 											

30 de puncte

1. Dictare
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
A. Florile
a. au căzut.
b. s-au scuturat.
c. s-au veştejit.
B. Vestea că vor pleca la oraş vine de la
a. bunicul;
b. bunicuța;
c. Pif.
Subiectul al II-lea 									
1. Menționează un cuvânt cu acelaşi sens pentru următoarele cuvinte din textul dictat:
a. a sosit

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

b. mărunt

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

c. automobil

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

2. Precizează un cuvânt cu sens opus pentru următoarele cuvinte din textul dictat:
a. au murit

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

b. dimineață

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

c. a urcat

........................................
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30 de puncte

III.

Anexa 9. Test inițial

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

Anexa 9. Test inițial

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

3. Notează numărul de silabe al cuvintelor date.
a. galbene		
b. plecăm		
c. automobil
4. Bifează ce parte de vorbire este fiecare dintre următoarele cuvinte:
									
a. toamna
b. au început
c. fluturii
d. mărunt
e. poarta
f. genunchii

substantiv







verb







adjectiv







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

b. automobil

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

c. bunicul

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

6. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Verbul a sosit este la
a. timpul trecut, persoana a III-a, numărul singular;
b. timpul prezent, persoana a III-a, numărul singular;
c. timpul trecut, persoana a III-a, numărul plural.
Subiectul al III-lea 									
30 de puncte
Redactează un bilet prin care îți anunți mama că întârzii la şcoală o oră, fiindcă vei participa la cercul de lectură.
Vei avea în vedere:
a. să ai un conținut în acord cu cerința;
b. să ai o exprimare clară şi corectă din punct de vedere gramatical;
c. să existe o formulă de adresare;
d. să semnezi cu prenumele.
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a. frunze

III.

Anexa 9. Test inițial

5. Specifică genul şi numărul substantivelor date.

Barem de corectare și notare – test inițial

30 de puncte

Subiectul al III-lea 									
a. conținutul în acord cu cerința:
• anunț scurt, precis, cu formulă de adresare potrivită, fără dată; 				
• anunț ezitant, cu informații neclare; 								
• exprimare neclară, cu imprecizii. 								
b. exprimarea clară şi corectă din punct de vedere gramatical:
• corectitudine gramaticală; 									
• ortografie; 										
• punctuație; 										
• aşezare în pagină; 										
• lizibilitate. 										
c. formula de adresare potrivită, care să arate apropierea;
				
d. semnătura cu prenumele.
						

30 de puncte

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.
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Subiectul al II-lea 									
1. 6 puncte (3 x 2 puncte)
a. a sosit – a venit;
b. mărunt – fin;
c. automobil – maşină.
2. 3 puncte (3 x 1 punct)
a. au murit – au înviat;
b. dimineață –seară;
c. a urcat – a coborât.
3. 6 puncte (3 x 2 puncte)
a. galbene – trei silabe;
b. plecăm – două silabe;
c. automobil – cinci silabe.
4. 6 puncte (6 x 1 punct)
a. toamna – substantiv;
d. mărunt – adjectiv;
b. au început – verb;
e. poarta – substantiv;
c. fluturii – substantiv;
f. genunchii – substantiv.
5. 6 puncte (6 x 1 punct)
a. frunze – genul feminin, numărul plural;
b. automobil – genul neutru, numărul singular;
c. bunicul – genul masculin, numărul singular.
6. 3 puncte
a.

10 puncte
6 puncte
4 puncte
2 puncte
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct
2 puncte
2 puncte

III.

Anexa 9. Test inițial

Subiectul I 											 30 de puncte
1. Dictare 											
20 de puncte
• cinci ortograme
								
10 puncte
• ghilimele pentru text şi pentru titlu
							
4 puncte
• numele autorului scris cu majuscule
							
2 puncte
• virgulele
								
4 puncte
• grupurile de litere
								
4 puncte
• fluturii, genunchii
								
2 puncte
• linia de dialog, semnul exclamării
							
2 puncte
• litere lipsă (se scad câte 0,10 pentru fiecare literă lipsă, în limita a două puncte)
2 puncte
2. A. – b.
B. – b.
								
(2 x 5 puncte) 10 puncte

Anexa 10. Tabele cu rezultatele la testul inițial
Tabel cu rezultatele statistice ale clasei la testul inițial
Nota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numărul de elevi
Media pe clasă

Tabel cu rezultatele elevilor la testul inițial
Numele elevului

Notă

III.

Anexa 10. Tabele cu rezultatele la testul inițial

Anexa 10. Tabele cu rezultatele la testul inițial

Nr. crt.
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Anexa 11. Modele de autoevaluare

Autoevaluare

Anexa 11. Modele de autoevaluare

Completează, în caiet, următoarele afirmații:
 Am reușit să rezolv … exerciții dintre cele 30.
 Cele mai ușoare exerciții mi s-au părut … .
 Am avut dificultăți în rezolvarea exercițiilor … .

Autoevaluare L1 – L5
Completează, în caiet, următoarele afirmații:
 Din ceea ce am învățat, cel mai important mi se pare … .
 Cel mai mult mi-a plăcut activitatea … .
 Cel mai dificil mi s-a părut … .
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Anexa 12. Listă de control pentru evaluarea competenței 2.5
Notă: Se va completa cu
Numele elevului

/

/

.
Este concentrat
pe sarcină în
timpul lecturii.

Urmărește
cu interes
lectura
model.

Citește fluent cu
voce tare, dovedind
înțelegerea textului.

Doritor să
împărtășească
primele impresii
privitoare la text.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anexa 12. Listă de control pentru evaluarea competenței 2.5

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Anexa 13. Plan simplu de idei și plan dezvoltat de idei

Planul simplu de idei

Planul dezvoltat de idei

Anexa 13. Plan simplu de idei și plan dezvoltat de idei

Situația
inițială

Succesiunea
de întâmplări

Situația
finală
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Anexa 14. Fișă de observare
Suficient

Numele elevilor

- Localizează o singură
informație formulată explicit, aflată într-o poziție
vizibilă într-un text scurt
şi simplu, de exemplu o
narațiune.
- Identifică ideile principale.

Bine

- Localizează una sau
mai multe informații
independente, formulate explicit în text.
- Identifică ideile principale și le ordonează
cronologic.

Foarte bine

- Localizează una sau
mai multe informații
care pot necesita
deducții.
- Identifică ideile principale și face conexiuni
simple (de tip cauză
– efect) între eveni
mentele unei narațiuni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Anexa 14. Fișă de observare

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Anexa 15. Fișa personajului
Numele tău ................................................................................................

Nume

Cum arată/cum e îmbrăcat

Desenează personajul
Acțiuni

Anexa 15. Fișa personajului

Ce trăsături are

Vorbe rostite

Părerea ta despre personaj
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Anexa 16. Jurnalul cu dublă intrare

Nume ________________________
Titlu ________________________________
Autor _______________________________

Reflecțiile mele

Evenimente și detalii

Întrebări, gânduri
și conexiuni
Anexa 16. Jurnalul cu dublă intrare

Textul
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Anexa 17. Text narativ ficțional
Numele tău ................................................................................................
Titlul povestirii: ................................................................................................
Rezumatul povestirii:
Ce s-a întâmplat?

Când s-a întâmplat?

Unde s-a întâmplat?

Detalii ale povestirii:

Anexa 17. Text narativ ficțional

Situația inițială

Succesiunea de întâmplări

Situația finală
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Cine sunt participanții?

Anexa 18. Fișă de observare
Numele elevului

Poate realiza
planul textului.
F.B./B./S.

Poate oferi feedback
unui coleg.
F.B./B./S.

Poate redacta un text
coerent și captivant.
F.B./B./S.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anexa 18. Fișă de observare

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Anexa 19. Evaluarea redactării
Poate realiza planul
textului.
F.B./B./S.

Poate oferi feedback
unui coleg.
F.B./B./S.

Anexa 19. Evaluarea redactării

Numele elevului
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Poate redacta un text
coerent și captivant.
F.B./B./S.

Anexa 20 a. Lucrare scrisă pe semestrul I

I. Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi cerințele, pe o foaie separată.
„Tocmai mă întorsesem de la școală. Fusese o zi cu adevărat o-ri-bi-lă. Directorul mă chemase să mă certe pentru
a doua oară în ultima săptămână. Era un tip masiv, cărunt, încruntat mai tot timpul, pe care elevii mai mari îl porecliseră Mustață, pentru că avea o mustață neagră de care era nespus de mândru și care-i tremura foarte comic atunci
când se enerva. Iar când venea vorba de mine se cam enerva.
Se zvonea că niciodată nu fusese văzut zâmbind, ceea ce trebuie să fi fost o exagerare – e imposibil să-ți privești
dimineața în oglindă mutra aia caraghioasă și să nu pufnești în râs.
De data asta provocasem fără să vreau o mică explozie în laboratorul de chimie. În urma incidentului, câțiva dintre colegii mei se aleseseră cu hainele zdrențuite și cu fețele înnegrite. Erau atât de nostimi! Și dacă nu i-aș fi spus
de la bun început profului că am două mâini stângi... Păi cine l-a pus să mă lase nesupravegheată în preajma unor
substanțe extrem de inflamabile?! Sau a obiectelor tăioase de tot felul! În mod evident, nu cunoștea teoria Manualului după care să-ți trăiești viața (răbdare, ajungem și acolo). A urmat prelegerea de rigoare, în biroul directorului, apoi
obișnuita amenințare cu suspendarea. [...]
Așadar am deschis ușa. Și am dat s-o închid imediat la loc, ăsta fiind cel mai puțin violent dintre lucrurile pe caremi doream din tot sufletul să le fac. Dar ceva m-a oprit.
Persoana care mă sunase era slăbuță, înaltă, avea undeva până la treizeci-patruzeci de ani, mâini și picioare lungi
și subțiri și niciun semn particular frapant. Dar ultimul lucru pe care puteai să-l faci era s-o treci cu vederea.“
Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane
A. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.					
12 puncte
1. Secvența din text în care este precizat timpul acțiunii este:
a. Tocmai mă întorsesem de la școală.
b. Fusese o zi cu adevărat o-ri-bi-lă.
c. Directorul mă chemase să mă certe pentru a doua oară în ultima săptămână.
2. În text sunt prezentate detaliat:
a. două personaje;
b. trei personaje;
c. patru personaje.
3. Cuvântul-cheie corespunzător primelor două paragrafe este:
a. cearta;
b. directorul;
c. mustața.
B. Formulează ideea principală corespunzătoare celui de-al doilea paragraf al textului și o idee secundară asociată
acesteia.											
6 puncte
C. Precizează ce trăsătură a persoanei este sugerată de secvența: Dar ultimul lucru pe care puteai să-l faci era s-o
treci cu vederea.										
6 puncte
D. Scrie denumirea emoției la care se face referire în al patrulea paragraf.			
6 puncte
E. Transcrie, din text, trei cuvinte din câmpul lexical al școlii. 				
6 puncte
F. Menționează ce tip de sunet corespunde fiecărei litere care alcătuiește cuvântul neagră.	
6 puncte
G. Notează modul, timpul, persoana și numărul verbelor am deschis, doream și sunase din ultimele două paragrafe
ale textului.											
12 puncte
H. Construiește o propoziție dezvoltată, negativă în care predicatul verbal să fie exprimat prin verbul a chema, la
modul imperativ.										
6 puncte
II. Scrie o narațiune ficțională de 10 – 15 rânduri în care să povestești o întâmplare petrecută pe o stradă unde
locuiesc jucării.
În redactarea textului tău, vei avea în vedere:
• să respecți tema și să prezinți întâmplarea sub forma unei narațiuni ficționale; 		
12 puncte
• să ai introducere, cuprins și încheiere, fiecare idee nouă fiind marcată printr-un paragraf;
3 puncte
• să te exprimi corect, clar și adecvat; 							
6 puncte
• să respecți normele de ortografie și de punctuație; 						
6 puncte
• să acorzi atenție așezării în pagină și felului cum scrii. 					
3 puncte
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.
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Anexa 20 a. Lucrare scrisă pe semestrul I

• Timp de lucru: 50 de minute
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

Anexa 20 b. Lucrare scrisă pe semestrul al II-lea
• Timp de lucru: 50 de minute
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

Anexa 20 b. Lucrare scrisă pe semestrul al II-lea

I. Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi cerințele, pe o foaie separată.

Tove Jansson, Aventuri în Momilandia
Traducere din engleză de Florin Bican
35
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II. Scrie un text de 8 – 10 rânduri în care să descrii o ființă imaginară care locuiește în Momilandia.
În redactarea textului tău, vei avea în vedere:
• să respecți tema, evidențiind patru trăsături ale ființei imaginare;
• să ai introducere, cuprins și încheiere, fiecare idee nouă fiind marcată printr-un paragraf;
• să ai o exprimare corectă, clară și adecvată;
• să respecți normele de ortografie și de punctuație;
• să acorzi atenție așezării în pagină și felului cum scrii.

Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.
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12 puncte
3 puncte
6 puncte
6 puncte
3 puncte

Anexa 20 b. Lucrare scrisă pe semestrul al II-lea

A. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:
12 puncte
1. Fragmentul dat este alcătuit din:
a. 11 viniete;		
b. 12 viniete;		
c. 13 viniete.
2. Secvența O săptămână mai târziu... reprezintă:
a. o bulă de dialog;
b. un recitativ;		
c. o vinietă.
3. În prima vinietă din ultimul rând al benzii desenate există:
a. un personaj;		
b. două personaje;
c. trei personaje.
B. Prezintă, pe scurt, acțiunea din banda desenată.
6 puncte
C. Explică ce este, de fapt, bomba la care se face referire în banda desenată.
6 puncte
D. Precizează ce consideră părinții lui Momi că ar caracteriza o viață minunată.
6 puncte
E. Scrie pronumele personale din enunțul Crezi că ați putea să-l adoptați, tu și tata?, precizând persoana și
numărul fiecăruia.
6 puncte
F. Notează, din bulele de dialog, trei adjective la grade de comparație diferite, pe care le vei preciza.
6 puncte
G. Construiește un enunț despre ultima vinietă din text, în care să folosești un numeral cardinal și un numeral
ordinal.
6 puncte
H. Formulează un enunț interogativ prin care prietenul lui Momi să se adreseze părinților acestuia, folosind un
pronume personale de politețe.
6 puncte
I. Transcrie, din ultimul rând al benzii desenate, un enunț asertiv și un enunț exclamativ.
6 puncte

Anexa 21. Zei din Olimp

Anexa 21. Fișă – Zei din Olimp

a. Zeus

b. Poseidon

c. Afrodita

d. Dionysos
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Naşterea şi ascensiunea lui Minos
Zeus, prefăcut în taur, a răpit-o pe Europa, fiica unui rege fenician, şi a dus-o în insula
Creta. Zeul a părăsit-o după ce i-a dăruit doi fii, primul dintre aceştia fiind Minos. Europa s-a
căsătorit cu regele din Creta care, nu mult după căsătorie, s-a stins din viață.
Poporul s-a adunat să aleagă alt rege. Atunci, Minos a dezvăluit originea divină a celor doi
frați şi a pretins tronul, ca întâiul născut ce era. Pentru a dovedi că era fiul lui Zeus, bătrânii
l-au rugat să îi ceară lui Poseidon, fratele lui Zeus, să scoată din mare un taur fermecat.
Minos i-a promis lui Poseidon că îi va jertfi lui Zeus taurul trimis din valurile mării. În acel
moment, a apărut din ape un animal de o frumusețe rară. Avea un trup uriaş, acoperit cu păr
alb şi ochii lui erau albaştri ca de safir.
Poporul a înțeles că Minos era fiul lui Zeus şi l-a ales rege. Cucerit de frumusețea animalului, Minos însă nu a mai jertfit taurul, ci l-a ascuns într-o pădure, trimițând pentru sacrificiu
un taur obişnuit.
Poseidon s-a mâniat din cauza înşelăciunii lui Minos şi a vrut să-l ucidă. A aşteptat însă
şi, împreună cu Afrodita, au făcut o vrajă îngrozitoare.

Naşterea şi ascensiunea lui Minos
Zeus, prefăcut în taur, a răpit-o pe Europa, fiica unui rege fenician, şi a dus-o în insula
Creta. Zeul a părăsit-o după ce i-a dăruit doi fii, primul dintre aceştia fiind Minos. Europa s-a
căsătorit cu regele din Creta care, nu mult după căsătorie, s-a stins din viață.
Poporul s-a adunat să aleagă alt rege. Atunci, Minos a dezvăluit originea divină a celor doi
frați şi a pretins tronul, ca întâiul născut ce era. Pentru a dovedi că era fiul lui Zeus, bătrânii
l-au rugat să îi ceară lui Poseidon, fratele lui Zeus, să scoată din mare un taur fermecat.
Minos i-a promis lui Poseidon că îi va jertfi lui Zeus taurul trimis din valurile mării. În acel
moment, a apărut din ape un animal de o frumusețe rară. Avea un trup uriaş, acoperit cu păr
alb şi ochii lui erau albaştri ca de safir.
Poporul a înțeles că Minos era fiul lui Zeus şi l-a ales rege. Cucerit de frumusețea animalului, Minos însă nu a mai jertfit taurul, ci l-a ascuns într-o pădure, trimițând pentru sacrificiu
un taur obişnuit.
Poseidon s-a mâniat din cauza înşelăciunii lui Minos şi a vrut să-l ucidă. A aşteptat însă
şi, împreună cu Afrodita, au făcut o vrajă îngrozitoare.
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Anexa 22. Fişă – Legenda naşterii şi ascensiunii lui Minos

Anexa 22. Fişă – Legenda naşterii şi ascensiunii lui Minos

Anexa 23. Fișă de evaluare a lecturii

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Anexa 23. Fișă de evaluare a lecturii

Elevul/eleva a citit:
• cursiv, fără să se încurce la rostirea cuvintelor
• cu un ritm bun, fără pauze prea mari sau prea mici între cuvinte
• cu o pronunție corectă şi clară a cuvintelor
• cu o intonație potrivită
• folosind adecvat elementele nonverbale, gesturi și mimică

Elevul/eleva a citit:
• cursiv, fără să se încurce la rostirea cuvintelor
• cu un ritm bun, fără pauze prea mari sau prea mici între cuvinte
• cu o pronunție corectă şi clară a cuvintelor
• cu o intonație potrivită
• folosind adecvat elementele nonverbale, gesturi și mimică

Elevul/eleva a citit:
• cursiv, fără să se încurce la rostirea cuvintelor
• cu un ritm bun, fără pauze prea mari sau prea mici între cuvinte
• cu o pronunție corectă şi clară a cuvintelor
• cu o intonație potrivită
• folosind adecvat elementele nonverbale, gesturi și mimică

Elevul/eleva a citit:
• cursiv, fără să se încurce la rostirea cuvintelor
• cu un ritm bun, fără pauze prea mari sau prea mici între cuvinte
• cu o pronunție corectă şi clară a cuvintelor
• cu o intonație potrivită
• folosind adecvat elementele nonverbale, gesturi și mimică
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Anexa 24. Fișă – Investigatorul
Întrebări
Răspuns dat de …

• Cine este personajul principal?

Răspuns dat de …

• Care sunt personajele secundare?

• Unde se petrec întâmplările?

Răspuns dat de …

• Când se petrec întâmplările?

Răspuns dat de …

• Ce situație declanşează acțiunea?

Răspuns dat de …

• De ce pleacă eroul de acasă?
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Anexa 24. Fișă – Investigatorul

Răspuns dat de …

Anexa 25. Fişă – Legenda lui Perseu

Anexa 25. Fişă – Legenda lui Perseu
Perseu era un erou, fiul lui Zeus şi al fetei regelui Acrisiu, Danae.
Supuşii regelui Acrisiu erau nemulțumiți de felul în care bătrânul lor rege stăpânea ținutul.
Ar fi trebuit să vină la tron un urmaş tânăr şi regele a mers la un oracol – un loc unde un
zeu dădea răspunsuri privitoare la evenimente din viitor. Acolo, Acrisiu a aflat că va avea un
nepot, dar de mâna căruia va muri.
A hotărât atunci s-o închidă pe fiica sa într-o cameră cu pereți de bronz. Îndrăgostit de Danae, Zeus s-a transformat într-o ploaie fină de aur care a intrat în odaie printr-o ferestruică
deschisă spre cer. Aşa s-a născut Perseu.
Când a aflat că avea un nepot, regele i-a închis pe Perseu şi pe Danae într-un cufăr şi le-a
dat drumul pe mare, sperând că vor pieri. A doua zi, cei doi au ajuns pe o insulă şi au fost
salvați.
După mulți ani, când Perseu a ajuns un tânăr puternic, regele insulei s-a îndrăgostit de
mama lui, dorind să o ia de soție. I-a promis lui Perseu că va renunța la ea doar dacă fiul îi
aduce un dar extraordinar. Perseu i-a promis atunci capul gorgonei Meduza. Gorgonele erau
trei monştri cu aripi mari de aur, colți lungi ca de mistreț şi cu şerpi pe cap. Dacă cineva le
întâlnea privirea, se transforma în stană de piatră. Două erau nemuritoare, însă Meduza nu
era.
După promisiunea făcută, Perseu a fost ajutat de Atena şi de Hermes, care i-au arătat
drumul către gorgone şi i-au spus cum să scape din mai multe încercări. Tânărul primeşte
în dar de la zei sandale înaripate, un coif care îl face invizibil, o traistă fermecată pentru a
pune în ea capul Meduzei şi o sabie ascuțită.
Când Perseu ajunge la gorgone, cele nemuritoare dormeau. Atena a acoperit capul Meduzei cu scutul ei lucios şi Perseu nu i-a întâlnit privirea când i l-a retezat dintr-o singură lovitură. Din gâtul Meduzei a ieşit un cal înaripat, Pegas. Casca lui Perseu l-a făcut însă invizibil
şi astfel a scăpat de celelalte gorgone.
Ajuns la palat, Perseu află că regele şi-a încălcat promisiunea şi a obligat-o pe mama lui
să îl ia de soț. Înfuriat, tânărul a scos capul Meduzei şi toți din sala tronului s-au transformat
în stane de piatră.
Perseu i-a oferit apoi Atenei capul Meduzei şi darurile primite.
Perseu a plecat spre bunicul său ca să se împace. De teama profeției, regele a fugit în
altă cetate, unde se desfășura un concurs atletic. Trecând chiar prin acea cetate, Perseu
a fost invitat să participe la aruncarea discului. A făcut o mişcare greşită şi discul l-a rănit
de moarte chiar pe bunicul său, care venise să privească întrecerea, și astfel profeția s-a
îndeplinit.
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Anexa 26. Predarea reciprocă

Elevul care este profesor:
a. indică elevii care citesc fragmentul;
b. stabileşte elevul care povesteşte fragmentul;
c. pune întrebări de înțelegere a textului, dacă are impresia că sunt aspecte neclare;
d. răspunde la întrebările colegilor pentru clarificarea textului;
e. scrie pe tablă ideea principală a fragmentului.

Anexa 26. Predarea reciprocă
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Anexa 27. Aplicarea metodei Știu – Vreau să știu – Am învățat

Anexa 27. Aplicarea metodei Știu – Vreau să știu – Am învățat
Știu

Vreau să știu

Am învățat

Știu

Vreau să știu

Am învățat

Știu

Vreau să știu

Am învățat
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Anexa 28. Fișă de evaluare a prezentării
În ceea ce privește
conținutul …

În ceea ce privește
prezentarea orală …

1. A tratat subiectul și a prezentat
informații clare, bine alese.
2. Prezentarea a urmărit un plan.
3. A dat explicații colegilor care au
pus întrebări.

1. A vorbit în fața clasei pe o
intonație potrivită, nu s-a blocat și
s-a încadrat în timp.
2. A menținut contactul vizual cu
colegii.
3. Corpul său a transmis siguranță.
A vorbit în fața clasei pe o
intonație potrivită, nu s-a blocat și
s-a încadrat în timp.
A menținut contactul vizual cu
colegii.
Corpul său a transmis siguranță.
4. Ritmul prezentării a fost potrivit
pentru ca receptorii să înțeleagă
mesajul.
5. Gesturile sale au fost naturale și
au susținut ideile.
A vorbit în fața clasei pe o
intonație potrivită, nu s-a blocat și
s-a încadrat în timp.
A menținut contactul vizual cu
colegii.
Corpul său a transmis siguranță.
Ritmul prezentării a fost potrivit
pentru ca receptorii să înțeleagă
mesajul.
Gesturile sale au fost naturale și
au susținut ideile.
6. A vorbit fără să citească planul
schițat.
7. A prezentat subiectul într-un
mod dinamic, entuziast.

A tratat subiectul și a prezentat
informații clare, bine alese.
Prezentarea a urmărit un plan.
A dat explicații colegilor care au
pus întrebări.
4. A făcut legătura cu ceea ce s-a
învățat despre acest subiect.
5. A prezentat și opinii personale,
pe care le-a motivat.

A tratat subiectul și a prezentat
informații clare, bine alese.
Prezentarea a urmărit un plan.
A dat explicații colegilor care au
pus întrebări.
A făcut legătura cu ceea ce s-a
învățat despre acest subiect.
A prezentat și opinii personale, pe
care le-a motivat.
6. A reușit să le stârnească interesul colegilor și a interacționat cu
ei.
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Vorbitor

Anexa 28. Fișă de evaluare a prezentării

Calificativ

Anexa 29. Fișă* pentru evaluarea redactării

Anexa 29. Fișă pentru evaluarea redactării

*preluată din O didactică a limbii și a literaturii române, Florentina Sâmihăian, Editura Art, 2014
Comportamentul/atitudinea
elevului
a. Înainte de scriere
• Înțelege scopul activităților de
pregătire a redactării?
• Înțelege sarcina? O poate reformula?
• E capabil să aleagă teme pentru
scrieri personale?
b. Planul și prima ciornă
• Înțelege scopul realizării unui
plan?
• Înțelege scopul realizării primei
ciorne?
• Scrie liber, fără a se crampona
de corectitudine, punctuație și
lizibilitate?
c. Revizia
• Înțelege necesitatea revizuirii?
• Înțelege ordinea de priorități în
revizuirea textului?
• Face schimbări de conținut în
această etapă?
• Selectează un stil și un vocabular adecvate audienței?
• Are în vedere structura textului?
d. Editarea
• Înțelege scopul editării?
• Solicită sprijinul profesorului
sau al colegilor în această etapă?
• Îi ajută pe alți colegi?
e. Varianta finală
• Lucrează cu plăcere pentru a
finisa textul?
• Vrea să le arate altora textele
redactate?

ü
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Comentarii

Anexa 30. Captură de ecran Google Maps

Anexa 30. Captură de ecran Google Maps
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Anexa 31. Grilă de autoevaluare

Anexa 31. Grilă de autoevaluare
Criterii de autoevaluare
Textul meu are conținutul adecvat cerinței: relatarea bătăliei de la Rovine.
Textul meu are introducere, cuprins și încheiere, marcate prin paragrafe.
Am integrat în text o hartă printată/un desen/portretele conducătorilor inamici.
Exprimarea este clară, adecvată textului nonliterar.
Am respectat normele de ortografie și de punctuație.
Textul este așezat corect în pagină.
Scrisul meu este lizibil.

DA

NU

Criterii de autoevaluare
Textul meu are conținutul adecvat cerinței: relatarea bătăliei de la Rovine.
Textul meu are introducere, cuprins și încheiere, marcate prin paragrafe.
Am integrat în text o hartă printată/un desen/portretele conducătorilor inamici.
Exprimarea este clară, adecvată textului nonliterar.
Am respectat normele de ortografie și de punctuație.
Textul este așezat corect în pagină.
Scrisul meu este lizibil.

DA

NU

Criterii de autoevaluare
Textul meu are conținutul adecvat cerinței: relatarea bătăliei de la Rovine.
Textul meu are introducere, cuprins și încheiere, marcate prin paragrafe.
Am integrat în text o hartă printată/un desen/portretele conducătorilor inamici.
Exprimarea este clară, adecvată textului nonliterar.
Am respectat normele de ortografie și de punctuație.
Textul este așezat corect în pagină.
Scrisul meu este lizibil.

DA

NU

Criterii de autoevaluare
Textul meu are conținutul adecvat cerinței: relatarea bătăliei de la Rovine.
Textul meu are introducere, cuprins și încheiere, marcate prin paragrafe.
Am integrat în text o hartă printată/un desen/portretele conducătorilor inamici.
Exprimarea este clară, adecvată textului nonliterar.
Am respectat normele de ortografie și de punctuație.
Textul este așezat corect în pagină.
Scrisul meu este lizibil.

DA

NU
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