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Detalieri de 

conţinut 

Ob. 

Ref. 

Activităţi de 

învăţare 

 

 

 

Activităţi de învăţare 

Adaptate* 

Resurse Evaluare Obs. 

1.  * 

Prezentarea 

manualului 

* Receptarea 

imnului 

naţional 

* Test iniţial 

1.1 

1.2 

4.1 

* identificarea 

titlului, a autorului, a 

editurii şi a anului 

apariţiei manualului 

de Limba română 

* răsfoire 

individuală a 

manualului cu 

observarea textelor 

propuse spre studiu 

* identificarea titlului, a 

autorului, a editurii şi a anului 

apariţiei manualului de Limba 

română 

* răsfoire individuală a 

manualului cu observarea 

textelor propuse spre studiu 

* punctarea textelor şi a autorilor 

mai importanţi ce vor fi studiaţi 

*Resurse materiale:manual,  

caietul elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, cărţi diverse 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, jocul 

didactic, învăţarea intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

* observare 

sistematică 

 



* punctarea textelor 

şi a autorilor mai 

importanţi ce vor fi 

studiaţi în acest 

şcolar 

în acest şcolar activităţi în echipă, activitate 

individuală 

    Text suport: 

„Deşteaptă-te, 

române!” A. 

Mureşanu 

* Lectura explicativă 

a textului propus  

* ex de formulare de 

întrebări pentru 

stabilirea sensului 

global al mesajului 

citit  

* ex de discriminare 

a elementelor 

esenţiale de cele de 

detaliu dintr-un 

mesaj ascultat 

 

 

 

* Lectura explicativă a textului 

propus  

* ex de formulare de întrebări 

pentru stabilirea sensului global 

al mesajului citit  

* ex de discriminare a 

elementelor esenţiale de cele de 

detaliu dintr-un mesaj ascultat 

*Resurse materiale: text 

suport (Imnul naţional), 

caietul elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, stema, steagul 

României  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, jocul 

didactic, învăţarea intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

individuală  

 

* observare 

sistematică 

 

    Text suport: 

„Deşteaptă-te, 

române!” A. 

Mureşanu 

* ex de povestire a 

unor fapte reale 

cunoscute din lecturi 

suplimentare* ex de 

integrare a 

achiziţiilor lexicale 

noi în enunţuri 

 

 

 

 

* ex de povestire a unor fapte 

reale cunoscute din lecturi 

suplimentare 

* ex de integrare a achiziţiilor 

lexicale noi în enunţuri proprii 

*Resurse materiale: text 

suport (Imnul naţional), 

caietul elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, stema, steagul 

României  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, jocul 

didactic, învăţarea intuitivă, 

memorare selectivă 

*Forme de organizare a 

* temă de 

lucru în 

clasă 

* probă 

orală 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

 



proprii 

* ex de memorare si 

recitare expresivă a 

unor poezii 

* ex de memorare si recitare 

expresivă a unor poezii 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

individuală  

 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 

    Test de evaluare 

iniţială 

* verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare printr-un 

test ce poate 

cuprinde: întrebări 

pe marginea testelor 

literare cunoscute, 

găsirea sinonimelor 

şi a antonimelor 

pentru unele cuvinte 

cunoscute, 

introducerea în 

propoziţii a 

ortogramelor 

învăţate, etc.  

 

 

 

* verificarea cunoştinţelor 

anterioare printr-un test ce poate 

cuprinde: întrebări pe marginea 

testelor literare cunoscute, 

găsirea sinonimelor şi a 

antonimelor pentru unele cuvinte 

cunoscute, introducerea în 

propoziţii a ortogramelor 

învăţate, etc. 

-se vor diminua numarul si 

gradul de dificultate al 

exercitiilor 

*Resurse materiale:fişe de 

lucru 

*Resurse procedurale:   

exerciţiul  

*Forme de organizare a 

colectivului:activitate 

individuală 

* probă 

scrisă 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 

 

2.  * Textul 

literar, 

autorul 

(actualizare) 

* Aşezarea 

textului în 

pagină 

(actualizare) 

3.2 

3.3 

3.4 

    Text suport: 

„Nenea directorul”, 

după George Şovu  

* ex de citire 

cursivă, fluentă şi 

expresivă a textului  

* ex de identificare a 

titlului şi a autorului 

textului 

* ex de observare a 

* ex de citire in ritm propriu a 

textului  

* ex de identificare a titlului şi a 

autorului textului 

* ex de observare a aşezării 

textului în pagină 

* ex de citire cursivă, fluentă şi 

expresivă a textului  

* ex de folosire a dicţionarului 

pentru descoperirea sensului 

*Resurse materiale: text 

suport (Nenea directorul, după 

George Şovu), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX *Resurse 

procedurale: conversaţia, 

explicaţia, exerciţiul, 

demonstraţia, jocul didactic, 

învăţarea intuitivă 

-se va permite utilizarea 

materialului concret 

* activitate 

în clasă 

* temă pt. 

acasă 

 

 

 

 

 



aşezării textului în 

pagină 

* ex de folosire a 

dicţionarului pentru 

descoperirea 

sensului unor 

cuvinte necunoscute 

* ex de folosire a 

ortogramelor noi 

întâlnite în text în 

enunţuri proprii 

unor cuvinte necunoscute 

* ex de folosire a ortogramelor 

noi întâlnite în text în enunţuri 

proprii 

-ex de formare/selectare de 

propozitii cu dubla intrare, 

 *-fise de lucru diferentiat  

 

 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

individuală 

-fise de lucru diferentiat 

- se va permite accesul la 

material concret 

 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 

    Text suport: 

„Nenea directorul”, 

după George Şovu  

* ex de formulare de 

răspunsuri la 

întrebările propuse şi 

de formularea orală 

de întrebări după 

imaginea textului 

* ex de delimitare a 

fragmentelor logice 

ale textului după 

ideile principale date  

* ex de povestire 

orală a conţinutului 

unuia dintre 

fragmente 

* ex de explicare a 

înţelesului unor 

enunţuri din text 

* ex de formulare de răspunsuri 

la întrebările propuse şi de 

formularea orală de întrebări 

după imaginea textului 

* ex de povestire orală a 

conţinutului unuia dintre 

fragmente 

* ex de explicare a înţelesului 

unor enunţuri din text 

*Resurse materiale: text 

suport (Nenea directorul, după 

George Şovu), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX *Resurse 

procedurale: conversaţia, 

explicaţia, exerciţiul, 

demonstraţia, jocul didactic, 

învăţarea intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

individuală 

* observare 

sistematică 

* temă în 

clasă 

* temă pt. 

acasă 

 



3.  * Cartea. 

Rolul 

ilustraţiilor 

3.1 

3.7 

* ex de enumerare a 

tipurilor de cărţi 

cunoscute şi 

compararea lor 

* ex de identificare a 

informaţiilor 

furnizate de coperta 

unei cărţi 

* ex de identificare a 

nr. de pagini şi de 

foi/file ale unei cărţi 

* ex de exprimare a 

unei păreri proprii 

despre rolul unei 

ilustraţii pe copertă 

alături de un text 

literar, etc. 

* ex de observare a 

unor ilustraţii şi 

explicarea rolului lor 

în fiecare situaţie 

* ex de realizare a 

revistei clasei 

* joc de rol: 

„Călătorie printr-o 

ilustraţie 

* ex de enumerare a tipurilor de 

cărţi cunoscute şi compararea lor 

* ex de identificare a 

informaţiilor furnizate de coperta 

unei cărţi 

* ex de identificare a nr. de 

pagini şi de foi/file ale unei cărţi 

* ex de exprimare a unei păreri 

proprii despre rolul unei ilustraţii 

pe copertă alături de un text 

literar, etc. 

* ex de observare a unor 

ilustraţii şi explicarea rolului lor 

în fiecare situaţie 

* ex de realizare a revistei clasei 

* joc de rol: „Călătorie printr-o 

ilustraţie 

*Resurse materiale:  diferite 

tipuri de cărţi 

* Resurse procedurale: vizită 

la biblioteca şcolii  

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi 

* observare 

sistematică 

* temă în 

clasă 

* temă pt. 

acasă 

 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 

 

4.  * Cuvântul: 

alcătuire, 

sensuri 

* Cuvinte cu 

aceeaşi 

formă dar cu 

1.3 

4.1 

* ex de precizare a 

nr. cuvintelor dintr-

un enunţ şi a 

silabelor din fiecare 

cuvânt al acestuia; 

* ex de stabilire a nr. 

* ex de precizare a nr. cuvintelor 

dintr-un enunţ şi a silabelor din 

fiecare cuvânt al acestuia; 

* ex de stabilire a nr. literelor şi 

sunetelor cuprinse în cuvintele 

*Resurse materiale: dicţionare 

de sinonime şi antonime 

*Resurse procedurale:   

exerciţiul  

*Forme de organizare a 

* observare 

sistematică 

* temă 

pentru 

acasă 

 



înţeles 

diferit 

literelor şi sunetelor 

cuprinse în cuvintele 

date  

* ex de descoperire a 

sensurilor unor 

cuvinte date; 

* ex de identificare a 

sensului 

apropiat/opus al 

unor cuvinte 

 * joc în perechi: 

„Descoperă 

cuvântul cu cele mai 

multe sensuri!” 

date  

* ex de descoperire a sensurilor 

unor cuvinte date; 

* ex de identificare a sensului 

apropiat/opus al unor cuvinte 

 * joc în perechi: „Descoperă 

cuvântul cu cele mai multe 

sensuri!” 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi 

 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 

5.  * Textul 

literar, 

autorul 

* Aşezarea 

textului în 

pagină 

3.2 

3.3 

3.4 

    Text suport: 

„Cuvintele vrăjite” 

după Pierre Gamarra 

* ex de citire 

cursivă, fluentă şi 

expresivă a textului 

* ex de identificare a 

titlului şi a autorului 

textului  

* ex de observare a 

aşezării textului în 

pagină 

* ex de folosire a 

dicţionarului pentru 

descoperirea 

sensului unor 

cuvinte cunoscute 

* ex de folosire a 

* ex de citire in ritm propriu a 

unii anumit fragment 

* ex de identificare a titlului şi a 

autorului textului  

* ex de observare a aşezării 

textului în pagină 

* ex de folosire a dicţionarului 

pentru descoperirea sensului 

unor cuvinte cunoscute 

* ex de folosire a ortogramelor 

noi întâlnite în text în enunţuri 

proprii  

-ex. de selectare a formelor 

corecte din propozitii cu dubla 

intrare, 

*Resurse materiale: text 

suport (Cuvintele vrăjite, după  

Pierre Gamarra ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX *Resurse 

procedurale: conversaţia, 

explicaţia, exerciţiul, 

demonstraţia, jocul didactic, 

învăţarea intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

individuală 

* activ în 

clasă 

* temă pt. 

acasă 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 

 



ortogramelor noi 

întâlnite în text în 

enunţuri proprii 

6.  * Vorbim şi 

scriem 

corect!  

3.2 

3.3 

3.4 

    Text suport: 

„Cuvintele vrăjite” 

după Pierre Gamarra 

* ex de formulare de 

răspunsuri la 

întrebările propuse şi 

de formulare orală 

de întrebări după 

imaginea textului 

* ex de delimitare a 

fragmentelor logice 

ale textului după 

ideile principale date 

* ex de povestire 

orală a conţinutului 

unuia dintre 

fragmente 

* ex de explicare a 

înţelesului unor 

enunţuri din text  

 

 

* ex de formulare de răspunsuri 

la întrebările propuse şi de 

formulare orală de întrebări după 

imaginea textului 

* ex de delimitare a fragmentelor 

logice ale textului după ideile 

principale date 

* ex de povestire orală a 

conţinutului unuia dintre 

fragmente 

* ex de explicare a înţelesului 

unor enunţuri din text 

*Resurse materiale: text 

suport (Cuvintele vrăjite, după  

Pierre Gamarra), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX *Resurse 

procedurale: conversaţia, 

explicaţia, exerciţiul, 

demonstraţia, jocul didactic, 

învăţarea intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

individuală 

* observare 

sistematică 

* temă în 

clasă 

* temă pt. 

acasă 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 

 

7.  * 

Comunicare

a orală 

* Factori 

care pot 

îngreuna 

comunicarea 

1.1 

1.4 

1.5 

2.2 

2.4 

* ex de simulare a 

diverselor situaţii de 

comunicare 

* ex de observare a 

diferiţilor factori 

care pot perturba 

comunicarea 

* ex de precizare a 

cauzelor care 

* ex de simulare a diverselor 

situaţii de comunicare 

* ex de observare a diferiţilor 

factori care pot perturba 

comunicarea 

* ex de precizare a cauzelor care 

determină neînţelegerea 

mesajului transmis 

*Resurse materiale: ilustraţii 

*Resurse procedurale:  

conversaţia,  exerciţiul,  jocul 

didactic   

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi 

* observare 

sistematică 

* temă în 

clasă 

 

 

 

 



determină 

neînţelegerea 

mesajului transmis 

* ex de enumerare a 

diferitelor tipuri de 

mesaje transmise, de 

canale de 

transmitere 

* ex de prezentare e 

a eventualelor soluţii 

pt. înlăturarea 

cauzelor care au 

perturbat înţelegerea 

mesajului transmis 

* ex de enumerare a diferitelor 

tipuri de mesaje transmise, de 

canale de transmitere 

* ex de prezentare e a 

eventualelor soluţii pt. 

înlăturarea cauzelor care au 

perturbat înţelegerea mesajului 

transmis 

- se vor diminua numarul si 

gradul de dificultate al 

exercitiilor 

 

 

8.  * Părţile 

componente 

ale  unei 

compuneri 

* Planul 

iniţial al 

compunerii 

2.1 

4.1 

4.3 

 

4.4 

4.5 

4.6 

* ex de precizare a 

părţilor componente 

ale unei compuneri 

* ex de delimitare a 

părţilor componente 

ale unei compuneri - 

model 

* ex de citire a 

părţilor indicate 

dintr-o compunere  

* ex de citire a unui 

plan iniţial al 

compunerii, 

indicând partea 

corespunzătoare a 

compunerii 

* ex de diversificare 

a ideilor ce pot fi 

scrise în fiecare 

* ex de delimitare a părţilor 

componente ale unei compuneri 

- model 

* ex de citire a părţilor indicate 

dintr-o compunere  

* ex de citire a unui plan iniţial 

al compunerii, indicând partea 

corespunzătoare a compunerii 

 

*Resurse materiale: ilustraţii,  

decupaje 

(fragmente ale unei 

compuneri), compuneri model 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, jocul 

didactic, învăţarea intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

individuală  

 

* observare 

sistematică 

* temă în 

clasă 

 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 

 

(aceleaşi 

activităţi 

pentru 3 

planuri 

diferite) 



parte a compunerii 

pe o anumita temă 

dată, plecând de la 

planul dat  

* ex de formulare 

corespunzătoare a 

acestor idei ce 

trebuie să facă parte 

dintr-un plan unitar 

9.  * Povestirea 

conţinutului 

fragmentelor 

(actualizare) 

4.1 

4.2 

4.4 

4.5 

    Text suport: „Mi 

s-a terminat caietul” 

după Mircea 

Sântimbreanu 

* ex de analiză a 

imaginii aferente 

textului 

* ex de citire a 

textului”la prima 

vedere”, în ritm 

propriu 

* ex de citire 

explicativă şi de 

citire selectivă 

* ex de formulare a 

mesajului global al 

textului 

* ex de identificare a 

elementelor 

temporale şi spaţiale 

ale acţiunii 

* ex de formulare de 

întrebări şi 

* ex de analiză a imaginii 

aferente textului 

* ex de citire a textului”la prima 

vedere”, în ritm propriu 

* ex de citire explicativă şi de 

citire selectivă 

* ex de formulare a mesajului 

global al textului 

* ex de identificare a 

elementelor temporale şi spaţiale 

ale acţiunii dupa un model 

sugerat de invatator 

* ex de formulare de întrebări şi 

răspunsuri referitoare la 

conţinutul textului 

* ex de formulare de întrebări şi 

răspunsuri referitoare la 

conţinutul textului 

*Resurse materiale: text 

suport (Mi s-a terminat 

caietul, după   Mircea 

Sântimbreanu), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX *Resurse 

procedurale: conversaţia, 

explicaţia, exerciţiul, 

demonstraţia, jocul didactic, 

învăţarea intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

individuală 

* observare 

sistematică 

* temă în 

clasă 

 

 



răspunsuri 

referitoare la 

conţinutul textului 

    Text suport: „Mi 

s-a terminat caietul” 

după Mircea 

Sântimbreanu 

* ex de identificare a 

întâmplărilor 

petrecute într-o 

succesiune logică 

* ex de delimitare a 

textului în fragmente 

logice 

* ex de ordonare 

temporală a 

fragmentelor 

textului 

* ex de formulare a 

ideilor principale ale 

textului, pe 

fragmente 

* ex de povestire a 

textului pe 

fragmente 

 

 

 

-ex de identificare a 

întâmplărilor petrecute într-o 

succesiune logică cu suport din 

partea invatatorului 

 

 

 

 

 

* ex de povestire a textului pe 

fragmente 

*Resurse materiale: text 

suport (Mi s-a terminat 

caietul, după   Mircea 

Sântimbreanu), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX *Resurse 

procedurale: conversaţia, 

explicaţia, exerciţiul, 

demonstraţia, jocul didactic, 

învăţarea intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

individuală 

* observare 

sistematică 

* temă în 

clasă 

* probă 

orală 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 

 

10.  * Poezia, 

strofa, 

versul 

1.2 

3.3 

     Text suport: 

„Şcoala” de Tudor 

Arghezi 

* ex de citire in ritm propriu , cu 

respectarea semnelor de 

punctuaţie 

*Resurse materiale: text 

suport (Şcoala, după   Tudor 

Arghezi), caietul elevului, fişe 

* observare 

sistematică 

* probă 

 



(actualizare) 3.4 

3.7 

* ex de citire 

conştientă a textului 

liric, cu respectarea 

semnelor de 

punctuaţie 

* ex de memorare 

activă a unui text 

liric 

* ex de înţelegere a 

mesajului transmis 

de poet 

* ex de precizare a 

nr. de strofe ale 

poeziei, respectiv de 

versuri ale fiecărei 

strofe 

* ex de autodictare 

* audiţie: Recitare 

de către Tudor 

Arghezi - 

„Zdreanţă”  

* ex de memorare activă a unui 

parti ditr-un text liric 

* ex de înţelegere a mesajului 

transmis de poet 

* ex de precizare a nr. de strofe 

ale poeziei, respectiv de versuri 

ale fiecărei strofe 

* ex de transcriere, autodictare 

 

de lucru, ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, jocul 

didactic, învăţarea intuitivă, 

audiţia 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

individuală 

orală 

* probă 

scrisă 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret   

11.  * 

Recapitulare 

* Evaluare 

4.1 

4.2 

* ex de respectare a 

semnelor de 

punctuaţie 

* ex de precizare a 

nr. de cuvinte dintr-

un text şi a nr. de 

silabe şi de sunete 

din fiecare cuvânt al 

textului 

* ex de identificare a 

vocalelor şi a 

* ex de respectare a semnelor de 

punctuaţie 

* ex de precizare a nr. de cuvinte 

dintr-un text şi a nr. de silabe şi 

de sunete din fiecare cuvânt al 

textului 

* ex de identificare a vocalelor şi 

a consoanelor din cuvinte 

precizate 

* ex de realizare a 

corespondenţei autor-titlu unor 

*Resurse materiale: manual, 

caietul elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, jocul 

didactic, învăţarea intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în perechi, 

activităţi în echipă, activitate 

* lucru în 

grup 

* temă în 

clasă 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT

ATEA 

DE 

ÎNVĂ

ŢARE

: A 

ruginit 

frunza 

din 

vii… 

NR 

DE 

ORE 

ALOC

AT: 

24 

 

consoanelor din 

cuvinte precizate 

* ex de realizare a 

corespondenţei 

autor-titlu unor cărţi 

sau personaj-titlu 

cărţi sau personaj-titlu individuală utilizarea 

materialului 

concret 

     

* ex de identificare a 

răspunsului corect 

* ex de dictare 

* ex de identificare a 

sensului unor 

cuvinte dintr-un 

enunţ dat 

* ex de alcătuire  de 

enunţuri după 

cerinţă: cuvânt cu 

sens opus/apropiat, 

cu aceeaşi formă dar 

cu înţeles diferit 

* ex de identificare a răspunsului 

corect 

* ex de dictare 

* ex de identificare a sensului 

unor cuvinte dintr-un enunţ dat 

* ex de alcătuire  de enunţuri 

după cerinţă: cuvânt cu sens 

opus/apropiat, cu aceeaşi formă 

dar cu înţeles diferit 

*Resurse materiale:fişe de 

lucru 

*Resurse procedurale:   

exerciţiul  

*Forme de organizare a 

colectivului:activitate 

individuală 

* temă în 

clasă 

* probă 

scrisă 

*fise de 

lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 

 

Nr

. 

crt 

Detalieri de  

continur 

O.

R. 

Activitati de invatare Activitati de invatare adptate* Resurse NR. 

ORE/ 

DAT

A 

EVALUARE OBS. 



1. * Textul 

narativ 

1.1 

1.2 

3.2 

3.3 

3.5 

4.2 

    Text suport: „La 

Medeleni” – fragment -  

după Ionel Teodoreanu 

* ex de citire fluentă, 

cursivă şi expresivă a 

textului 

* ex de citire selectivă 

* ex de identificare a 

dialogului prezent în 

text 

* ex de citire pe roluri 

* ex de explicare a 

folosirii semnelor de 

punctuaţie în text 

* ex de împărţire a 

textului în fragmente 

* ex de formulare de 

idei principale 

* ex de povestire orală 

a textului, renunţând la 

dialog 

* ex de scriere corectă 

* ex de alcătuire a unor 

enunţuri folosind 

expresii date 

* ex de citire in ritm propriu a 

textului 

* ex de citire selectivă 

* ex de identificare a dialogului 

prezent în text 

* ex de citire pe roluri –se va indic 

arolul cu cea mai mica intindere 

* ex de explicare a folosirii semnelor 

de punctuaţie în text 

* ex de împărţire a textului în 

fragmente 

* 

* ex de povestire orală a textului, 

renunţând la dialog 

* ex de scriere corectă 

* ex de alcătuire a unor enunţuri 

folosind expresii date 

*Resurse materiale: text 

suport (La Medeleni, 

după    Ionel 

Teodoreanu ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

2 

 

13 X 

 

* observare 

sistematică 

* temă în clasă 

* fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

concret  

 

2. * Ghilimelele. 

Punctele de 

suspensie 

2.4, 

3,3. 

4.1. 

*  exerciţii de explicare 

a seninelor de 

punctuaţie; 

*  exerciţii de citire 

expresivă a unor 

*  exerciţii de explicare a seninelor 

de punctuaţie; 

*  exerciţii de citire in ritm propriu 

unor enunţuri/texte, respectând 

*Resurse materiale: 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

1 

 

14 X 

* observare 

sistematică  

* temă în clasă 

 



enunţuri/texte, 

respectând semnele de 

punctuaţie; 

*  exerciţii de observare 

a rolului ghilimelelor şi 

punctelor de suspensie 

în text; 

* exerciţii de reglare a 

intonaţiei, a volumului, 

a vitezei proprii de a 

vorbi; 

* jocuri de rol pentru 

exersarea unor acte de 

vorbire 

semnele de punctuaţie; 

*  exerciţii de observare a rolului 

ghilimelelor şi punctelor de suspensie 

în text; 

* exerciţii de reglare a intonaţiei, a 

volumului, a vitezei proprii de a 

vorbi; 

* jocuri de rol pentru exersarea unor 

acte de vorbire 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

 

3. *  Propoziţia 

(actualizare).  

* Propoziţia 

enunţiativă 

afirmativă/neg

ativă 

1.4. 

2.4. 

4.1. 

*  exerciţii de 

identificare a 

propoziţiilor 

simple/dezvoltate; 

* exerciţii de construire 

corectă a propoziţiilor 

simple şi a propoziţiilor 

dezvoltate; 

*  exerciţii de 

transformare a 

propoziţiilor simple în 

propoziţii dezvoltate şi 

invers; 

*  exerciţii de definire a 

propoziţiilor enunţiative 

afirmative şi negative 

*  exerciţii de identificare a 

propoziţiilor simple/dezvoltate dupa 

un model sugerat de invatator 

* exerciţii de construire corectă a 

propoziţiilor simple şi a propoziţiilor 

dezvoltate; 

 

 

*Resurse materiale: 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

15 X 

 

* observare 

sistematică  

* temă în clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

concret 

 

4. * Comunicarea 

scrisă. 

3.1. *  exerciţii de „lectură” *  exerciţii de „lectură” a imaginilor; *Resurse materiale: 

manual, caietul 

2 *  observare  



Compunerea 

după un suport 

vizual 

4.3. 

4.5. 

4.6. 

a imaginilor; 

*  exerciţii de 

identificare a 

elementelor prezente în 

ilustraţii; 

* exerciţii de formulare 

a răspunsurilor; 

* exerciţii de redactare 

a unei compuneri pe 

baza unui suport vizual; 

*  exerciţii de stabilire a 

titlului unei compuneri 

*  exerciţii de identificare a 

elementelor prezente în ilustraţii; 

* exerciţii de formulare a 

răspunsurilor; 

* exerciţii de redactare a unei 

compuneri pe baza unui suport 

vizual; 

*  exerciţii de stabilire a titlului unei 

compuneri 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

 

15 X 

16 X 

sistematică 

* temă în clasă  

* temă pt. 

acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

concret 

5. * Textul 

narativ 

1.1. 

1.2. 

3.2. 

3.3. 

3.5. 

4.2. 

    Text suport: „Culesul 

porumbului” după Ion 

Agârbiceanu 

*  exerciţii de citire 

fluentă, cursivă şi 

expresivă a textului; 

*  exerciţii de citire 

selectivă; 

* exerciţii de 

identificare a dialogului 

prezent în text; 

*  exerciţii de explicare 

a unor enunţuri; 

*  exerciţii de explicare 

a folosirii semnelor de 

punctuaţie în text; 

*  exerciţii de împărţire 

a textului în fragmente, 

cu ajutorul unui plan de 

exerciţii de citire in ritm propriu  a 

textului; 

; 

* exerciţii de identificare a dialogului 

prezent în text; 

*  

*  exerciţii de explicare a folosirii 

semnelor de punctuaţie în text; 

*  exerciţii de povestire orală a 

textului, renunţând la dialog; 

*  exerciţiu de scriere corectă 

*Resurse materiale: text 

suport (Culesul 

porumbului, după     Ion 

Agârbiceanu ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

2 

 

20 X 

20 X 

  

* observare 

sistematică  

* temă în clasă 

 

 

 

 

 

 

 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

 



idei; 

*  exerciţii de povestire 

orală a textului, 

renunţând la dialog; 

*  exerciţiu de scriere 

corectă 

concret 

 

 

 

 

6. * Textul în 

versuri. 

Formulare de 

întrebări în 

legătură cu 

conţinutul 

textului 

1.2. 

3.3. 

3.4. 

3.7. 

    Text suport: 

„Rapsodii de toamnă” 

(fragment) de G. 

Topârceanu 

*  exerciţii de citire 

conştientă a textului 

liric, cu respectarea 

semnelor de punctuaţie; 

*  exerciţii de 

memorare activă a unui 

text liric; 

*  exerciţii de înţelegere 

a mesajului transmis de 

poet; 

*  exerciţii de precizare 

a numărului de strofe 

ale poeziei, respectiv de 

versuri ale fiecărei 

strofe; 

* exerciţii de 

autodictare; 

* exerciţii de formulare 

de întrebări în legătură 

cu conţinutul textului 

*  exerciţii de citire in ritm propriu , 

cu respectarea semnelor de 

punctuaţie; 

*  exerciţii de memorare activă a 

unui fragment dintr-un text liric; 

*  exerciţii de precizare a numărului 

de strofe ale poeziei, respectiv de 

versuri ale fiecărei strofe; 

* exerciţii de transcriere, autodictare; 

* exerciţii de formulare de întrebări 

în legătură cu conţinutul textului 

*Resurse materiale: text 

suport (Rapsodii de 

toamnă, după      G. 

Topârceanu ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

2 

 

21 X 

22 X 

 

* temă în clasă  

* temă pt. 

acasă 

 



7. * Verbul 

(actualizare) 

* Timpurile 

verbului 

 

 

 

3.6. 

2.5. 

4.4. 

 

 

 

* exerciţii de 

identificare a verbelor 

din propoziţiile date; 

*  exerciţii de precizare 

a persoanei şi 

numărului verbelor 

identificate; 

*  exerciţii de alcătuire 

de propoziţii cu ajutorul 

unor verbe date; 

*  exerciţii de redactare 

a unor scurte texte 

folosind verbe date, 

impunându-se numărul 

şi persoana acestora 

* exerciţii de identificare a verbelor 

din propoziţiile date dupa model; 

 

*  exerciţii de alcătuire de propoziţii 

cu ajutorul unor verbe date; 

*  exerciţii de redactare a unor scurte 

texte folosind verbe date, 

impunându-se numărul şi persoana 

acestora 

*Resurse materiale: 

manual,  culegere 

JOCUL 

CUVINTELOR -

Ed.Aramis, 

CULEGERE DE 

EXERCIŢII ŞI TEXTE 

GRAMATICALE -

Ed.Elis, caietul 

elevului,culegeri, fişe 

de lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

22 X 

 

* temă pt. 

acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

concret 

 

*  exerciţii de stabilire a 

timpului în care se 

desfăşoară acţiunea 

unor verbe, având ca 

reper momentul 

vorbirii, momentul 

anterior vorbirii sau 

posterior momentului 

vorbirii; 

*  exerciţii de 

identificare a timpului 

verbelor din enunţurile 

*  exerciţii de stabilire a timpului în 

care se desfăşoară acţiunea unor 

verbe, având ca reper momentul 

vorbirii, momentul anterior vorbirii 

sau posterior momentului vorbirii; 

*  exerciţii deschimbare a unor 

propozitii date la timpul trecut , 

prezent ; 

*  exerciţii de grupare a verbelor 

dintr-un text dupa exemple  date 

(trecut-prezent) 

*Resurse materiale: 

manual,  culegere 

JOCUL 

CUVINTELOR -

Ed.Aramis, 

CULEGERE DE 

EXERCIŢII ŞI TEXTE 

GRAMATICALE -

Ed.Elis, caietul 

elevului,culegeri, fişe 

de lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

1 

 

23 X 

* temă în clasă 

Tema  

diferentiata 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

concret 

 



propuse; 

*  exerciţii de observare 

a rolului verbelor în 

comunicare, în 

stabilirea ritmului de 

derulare a acţiunii 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

*  exerciţii de stabilire a 

funcţiei unor verbe în 

propoziţie; 

*  exerciţii de observare 

a ortografiei unor verbe 

(a fi, a lua, a vrea); 

*  exerciţii de folosire a 

cratimei în scrierea 

unor verbe legate de 

alte părţi de vorbire 

 

*  exerciţii de observare a ortografiei 

unor verbe (a fi, a lua, a vrea); 

*  exerciţii de folosire a cratimei în 

scrierea unor verbe legate de alte 

părţi de vorbire 

*Resurse materiale: 

manual,  culegere 

JOCUL 

CUVINTELOR -

Ed.Aramis, 

CULEGERE DE 

EXERCIŢII ŞI TEXTE 

GRAMATICALE -

Ed.Elis, caietul 

elevului,culegeri, fişe 

de lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

2 

 

3 XI 

3 XI 

 

* temă pt. 

acasă 

Tema 

diferentiata 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

concret 

 

8. * Dialogul - 3.5.     Text suport: „Ţara de *    ex de citire pe roluri, cu intonaţie *Resurse materiale: 1 * temă în clasă  



element 

constitutiv al 

unui text 

narativ 

 

 

3.3. 

3.4. 

 

 

dincolo de negură” 

după Mihail Sadoveanu 

*  exerciţii de 

identificare a 

secvenţelor dialogate 

din textul narativ; 

*  ex de citire pe roluri, 

cu intonaţie specifică 

impusă, a fragmentului 

dialogat din text; 

* exerciţii de precizare 

a semnelor de 

punctuaţie care 

marchează dialogul 

specifică impusă, a fragmentului 

dialogat din text; 

- se va indica rolul cu cea mai mica 

intindere 

* exerciţii de precizare a semnelor de 

punctuaţie care marchează dialogul 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

 

4 XI 

Tema  

diferentiata 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

concret 

* exerciţii de 

interpretare a dialogului 

din text; 

*  exerciţii de 

identificare a rolului 

dialogului în text; 

*  exerciţii de 

argumentare a folosirii 

dialogului în texte 

narative;  

* exerciţii de folosire a 

dialogului în povestiri 

proprii 

* exerciţii de folosire a dialogului în 

povestiri proprii 

*Resurse materiale: 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

5 XI 

* observare 

sistematică 

* temă pt. 

acasă 

 

9. * Textul în 

versuri. Strofa. 

Versul. 

1.2. 

3.3. 

3.4. 

    Text suport: „Sfârşit 

de toamnă” (fragment) 

de Vasile Alecsandri 

*  exerciţii de citire in ritm propriu 

textului liric, cu respectarea semnelor 

de punctuaţie; 

*Resurse materiale: text 

suport (Sfârşit de 

toamnă, după       Vasile 

2 

 

* temă în clasă 

 * temă pt. 

 



3.7. *  exerciţii de citire 

conştientă a textului 

liric, cu respectarea 

semnelor de punctuaţie; 

*  exerciţii de 

memorare activă a unui 

text liric; 

* exerciţii de înţelegere 

a mesajului transmis de 

poet; 

*  exerciţii de precizare 

a numărului de strofe 

ale poeziei, respectiv de 

versuri ale fiecărei 

strofe; 

*  exerciţii de 

autodictare; 

* exerciţii de formulare 

de întrebări în legătură 

cu conţinutul textului 

*  exerciţii de memorare activă a 

unui unui fragment din text liric; 

*  exerciţii de precizare a numărului 

de strofe ale poeziei, respectiv de 

versuri ale fiecărei strofe; 

*  exerciţii de transcrirer, autodictare; 

* exerciţii de formulare de întrebări 

în legătură cu conţinutul textului 

Alecsandri), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

5 XI 

6 XI 

acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

 

10. * Planul 

dezvoltat de 

idei 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

*  exerciţii de citire 

conştientă şi corectă a 

unui text; 

*  exerciţii de formulare 

a ideilor principale; 

*  exerciţii de construire 

a unui plan dezvoltat de 

idei, pornind de la 

planul simplu de idei; 

*  exerciţii de ordonare 

logică a secvenţelor 

*  exerciţii de citire in ritm propriu a 

unui text; 

 

*  exerciţii de construire a unui plan 

dezvoltat de idei, pornind de la 

planul simplu de idei; 

 

*Resurse materiale: 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

diferite texte suport 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

1 

 

10 XI 

 

* temă în clasă  

* temă pt.  

acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

 



unei naraţiuni; 

* exerciţii de delimitare 

a elementelor de detaliu 

de cele esenţiale; 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

diferentiata 

11. * Compunere 

cu început sau 

sfârşit dat 

4.3. 

4.5. 

4.1. 

*  ex de citire atentă a 

începuturilor/finalurilor 

de compunere date; 

*  ex de stabilire a 

elementelor-cheie ce 

determină un anumit 

curs al compunerii; 

*  exerciţii de găsire a 

unui titlu potrivit; 

*  exerciţii de pregătire 

a unui plan de idei; 

*  exerciţii de selectare 

a unor expresii ce vor fi 

utilizate; 

*  exerciţii de redactare 

a compunerilor după 

cerinţe;  

* exerciţii de analiză a 

compunerilor 

*  ex de citire atentă a 

începuturilor/finalurilor de 

compunere date; 

 

 

 

 

 

*  exerciţii de găsire a unui titlu 

potrivit; 

*  exerciţii de pregătire a unui plan 

de idei dupa un model; 

*  exerciţii de selectare a unor 

expresii ce vor fi utilizate dintr-o lista 

data; 

*  exerciţii de redactare a 

compunerilor după cerinţe;  

* exerciţii de analiză a compunerilor 

*Resurse materiale: 

ilustraţii,  decupaje 

(fragmente ale unei 

compuneri), compuneri 

model 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală  

 

2 

 

10 XI 

11 XI 

 

* temă în clasă  

12.  * Recapitulare  

 

4.3. 

4.5. 

3.6. 

4.1. 

4.2. 

* exerciţii de 

recunoaştere a 

corespondenţei dintre 

mesajul transmis de 

ilustraţie şi cel transmis 

de text; 

*  exerciţii de 

* exerciţii de recunoaştere a 

corespondenţei dintre mesajul 

transmis de ilustraţie şi cel transmis 

de text; 

*  exerciţii de vocabular; 

 

*Resurse materiale: 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

2 

 

12 XI 

12 XI 

* temă pt. 

acasă 

*se va premite 

in functie de 

caz utilizarea 

materialului 

 



 
 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Povestiri cu tâlc… 
NR DE ORE ALOCAT: 28 

vocabular; 

*  exerciţii de analiză 

gramaticală a unor 

verbe; 

* exerciţii de 

introducere a unor 

ortograme în enunţuri 

proprii;  

*  joc de rol: 

dramatizarea unor 

fragmente de texte 

cunoscute 

* exerciţii de introducere a unor 

ortograme în enunţuri proprii;  

*  joc de rol: dramatizarea unor 

fragmente de texte cunoscute 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

 concret  

tema 

diferentiata 

13. * Evaluare   -fise de lucru diferentiate 

 

*Resurse materiale: fişe 

de lucru 

*Resurse procedurale:   

exerciţiul  

*Forme de organizare a 

colectivului: activitate 

individuală 

1 

 

13 XI 

Probă scrisă 

Proba scrisa 

diferentiata 

 

N

r

. 

c

r

t

. 

Detalieri de 

conţinut 

Ob. 

Ref 
Activităţi de învăţare 

 

 

Activităţi de învăţare 

Adaptate* 

Resurse 

Nr ore 

 

Data 

Evaluare Obs. 



1

. 

* Spaţiul şi timpul 

acţiunii (Cine? 

Când? Unde?) 

 

 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

4.1. 

 

 

    Text suport: „Pălăria 

Omului-de-Zăpadă” 

după Iuliu Raţiu 

* ex de citire fluentă, 

cursivă şi expresivă a 

textului;  

* ex de stabilire a 

locului şi timpului 

acţiunii pe baza 

imaginii ce 

însoţeşte textul;  

* ex de identificare a 

dialogului în text;  

* ex de explicare a 

semnelor de punctuaţie 

din text 

ex de citire in ritm propriu  a textului;  

* ex de stabilire a locului şi timpului 

acţiunii pe baza imaginii ce 

însoţeşte textul;  

* ex de explicare a semnelor de 

punctuaţie din text 

*Resurse materiale: 

text suport (Pălăria 

Omului-de -Zăpadă, 

după  Iuliu Raţiu), 

caietul elevului, fişe de 

lucru, ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

17 XI 

*  lucru în clasă 

* temă pt. acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema diferentiata 

 

    Text suport: „Pălăria 

Omului-de-Zăpadă” 

după Iuliu Raţiu 

* ex de citire expresivă 

a textului, respectând 

semnele de punctuaţie;  

*- ex de delimitare a 

fragmentelor; 

* ex de povestire orală 

a fragmentelor logice; 

* exerciţii de formulare 

a ideilor principale în 

diverse forme;  

* ex de explicare a 

* ex de citire expresivă a textului, 

respectând semnele de punctuaţie;  

* ex de povestire orală a unui 

fragment 

* exerciţii de formulare a ideilor 

principale în diverse forme;  

* ex de explicare a înţelesului unor 

expresii din text; 

* ex de alcătuire de noi enunţuri cu 

ajutorul expresiilor din text 

*Resurse materiale: 

text suport (Pălăria 

Omului-de -Zăpadă, 

după  Iuliu Raţiu), 

caietul elevului, fişe de 

lucru, ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

1 

 

17 XI 

*  observare 

sistematică 

* temă pt. acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema diferentiata 

 



înţelesului unor expresii 

din text; 

* ex de alcătuire de noi 

enunţuri cu ajutorul 

expresiilor din text 

individuală 

2

. 

* Substantivul 

(actualizare). 

Genul 

substantivelor 

 

 

3.6. 

4.4. 

2.5. 

 

 

* ex de recunoaştere a 

substantivelor din texte 

date; 

* ex de grupare a 

substantivelor după 

ceea ce denumesc; 

* ex de formare a 

substantivelor pornind 

de la verbe sau 

adjective date; 

* exerciţii de 

completare a 

substantivelor cu sens 

opus/apropiat pentru 

cele date;                          

* ex de selectare a 

substantivelor din texte 

date, arătând felul şi nr 

lor 

* ex de recunoaştere a substantivelor 

din texte date; 

* ex de grupare a substantivelor după 

ceea ce denumesc; 

* ex de formare a substantivelor 

pornind de la verbe sau adjective 

date; 

* exerciţii de completare a 

substantivelor cu sens opus/apropiat 

pentru cele date;                          

* ex de selectare a substantivelor din 

texte date 

*Resurse materiale: 

manual,  culegere 

JOCUL CUVINTELOR 

-Ed.Aramis, 

CULEGERE DE 

EXERCIŢII ŞI TEXTE 

GRAMATICALE -

Ed.Elis, caietul 

elevului,culegeri, fişe 

de lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

18 XI 

* lucru în clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

 

 

* ex de stabilire a 

genului substantivelor 

din enunţurile date prin 

numărare;  

* ex de exemplificare 

pentru fiecare gen cu 

 *Resurse materiale: 

manual,  culegere 

JOCUL CUVINTELOR 

-Ed.Aramis, 

CULEGERE DE 

EXERCIŢII ŞI TEXTE 

GRAMATICALE -

1 

 

19 XI 

* lucru în clasă 

 

 



câte cinci substantive;  

* exerciţii de analiză 

gramaticală a 

substantivelor din textul 

dat, precizând felul, 

numărul şi genul 

Ed.Elis, caietul 

elevului,culegeri, fişe 

de lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

* exerciţii de 

completare a tabelelor; 

* exerciţii de folosire a 

substantivelor în texte 

proprii; 

* exerciţii de 

ortografiere corectă a 

substantivelor; 

* exerciţii de stabilire a 

rolului substantivului în 

textele literare 

*exerciţii de folosire a substantivelor 

în texte proprii; 

* exerciţii de ortografiere corectă a 

substantivelor; 

 

*Resurse materiale: 

manual,  culegere 

JOCUL CUVINTELOR 

-Ed.Aramis, 

CULEGERE DE 

EXERCIŢII ŞI TEXTE 

GRAMATICALE -

Ed.Elis, caietul 

elevului,culegeri, fişe 

de lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

1 

 

19 XI 

* temă pt. acasă 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema diferentiata 

 



individuală 

3

. 

* Povestirea orală a 

unor texte citite sau 

mesaje audiate 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

   Text suport: 

„Povestea crocodilului 

care plângea” după V. 

Colin 

* exerciţii de citire 

fluentă, cursivă şi 

expresivă a textului; 

* exerciţii de observare 

a celor două momente 

principale ale textului; 

* exerciţii de delimitare 

a celor două fragmente 

ale textului; 

* exerciţiu de 

descoperire a 

propoziţiei care 

marchează trecerea la 

cel de-al doilea 

fragment; 

* exerciţii de stabilire a 

ideilor principale sub 

formă de întrebări, 

enunţuri, apoi de titluri; 

* exerciţii de observare 

a rolului punctelor de 

suspensie în text; 

* ex de delimitare a 

elementelor de detaliu 

din text de cete 

principale; 

* exerciţii de povestire 

* exerciţii de citire in ritm propriu a 

textului; 

* exerciţii de observare a celor două 

momente principale ale textului; 

; 

** exerciţii de observare a rolului 

punctelor de suspensie în text; 

 

* exerciţii de povestire orală a 

textului;  

* joc de rol: dramatizarea textului; 

* exerciţii de povestire orală a unei 

întâmplări personale de la şcoală 

*Resurse materiale: 

text suport (Povestea 

crocodilului care 

plângea, după V. 

Colin), caietul elevului, 

fişe de lucru, ilustraţii, 

DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

3 

 

20 XI 

24 XI 

24 XI 

 

*  observare 

sistematică 

* temă în clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema diferentiata 

 



orală a textului;  

* joc de rol: 

dramatizarea textului; 

* exerciţii de povestire 

orală a unei întâmplări 

personale de la şcoală 

4

. 

* Textul în versuri. 

* Scrierea corectă a 

cuvintelor „n-ai” şi 

*nai” 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

4.1. 

    Text suport: „Sfatul 

degetelor” de Elena 

Farago 

* exerciţii de citire 

expresivă a poeziei; 

*  exerciţii de precizare 

a personajelor din 

poezie; 

*  exerciţii de definire a 

trăsăturilor pozitive şi 

negative ale 

personajelor; 

* exerciţii de memorare 

şi recitare pe roluri; 

*  exerciţii de scriere 

corectă 

    Text suport: „Sfatul degetelor” de 

Elena Farago 

* exerciţii de citire in ritm propriu a 

poeziei; 

*  exerciţii de precizare a 

personajelor din poezie; 

*  exerciţii de definire a trăsăturilor 

pozitive şi negative ale personajelor 

dupa un model; 

* exerciţii de memorare şi recitare pe 

roluri; 

-se v adiminua numarul si gradul de 

dificultate ale exercitiilor 

*  exerciţii de scriere corectă dupa 

dictare , autodictare , copiere acytiva 

si identificare a greselilor de scriere, 

*Resurse materiale: 

text suport ( Sfatul 

degetelor, de Elena 

Farago ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

3 

 

25 XI 

26 XI 

26 XI 

*  temă în clasă 

* temă pt. acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema diferentiata 

 

5

. 

* Transformarea 

textului dialogat în 

povestire 

 

 

 

     Text suport: 

„Prepeliţa şi puii ei” 

după Lev N. Tolstoi 

* exerciţii de citire 

expresivă, fluentă şi 

cursivă a textului;  

* exerciţii de 

identificare şi explicare 

* exerciţii de citire ein ritm propriu  a 

textului;  

* exerciţii de identificare şi explicare 

a cuvintelor noi; 

* exerciţii de înţelegere a mesajului 

textului prin formularea de 

răspunsuri la întrebări; 

*Resurse materiale: 

text suport (Prepeliţa şi 

puii ei, după Lev N. 

Tolstoi ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

1 

 

27 XI 

* temă în clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Povestirea după 

un plan de idei a 

unor texte de mică 

a cuvintelor noi; 

* exerciţii de înţelegere 

a mesajului textului 

prin formularea de 

răspunsuri la întrebări; 

* exerciţii de citire 

selectivă; 

* exerciţii de 

identificare a 

personajelor, cât şi a 

elementelor spaţio-

temporale ale textului; 

* dramatizarea 

fragmentului de text 

 

* exerciţii de identificare a 

personajelor,  

 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

concret em  

 

    Text suport: 

„Prepeliţa şi puii ei” 

după Lev N. Tolstoi 

* exerciţii de citire pe 

roluri a textului; 

* exerciţii de delimitare 

a fragmentelor logice; 

* exerciţii de delimitare 

a elementelor de detaliu 

de cele esenţiale; 

* exerciţii de formulare 

a ideilor principale în 

diverse forme;  

* exerciţii de alcătuire a 

planului de idei 

* exerciţii de citire pe roluri a 

textului;- se va indica rolul cu cea 

mai mica intindere 

* exerciţii de formulare a ideilor 

principale în diverse forme;  

* exerciţii de alcătuire a planului de 

idei 

*Resurse materiale: 

text suport (Prepeliţa şi 

puii ei, după Lev N. 

Tolstoi ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

2 XII 

* temă în grup  



întindere 
* exerciţii de 

transformare orală a 

fragmentului dialogat în 

povestire; 

 * exerciţii de povestire 

orală a textului pe 

fragmente, cu 

menţionarea 

elementelor de detaliu;  

* exerciţii de redactare 

a povestirii textului 

* exerciţii de transformare orală a 

unei parti fragmentului dialogat în 

povestire; 

 * exerciţii de povestire orală a 

textului pe fragmente,  

- se va indica un fragment 

* exerciţii de redactare a povestirii 

textului 

*Resurse materiale: 

text suport (Prepeliţa şi 

puii ei, după Lev N. 

Tolstoi ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

3 XII 

* temă pt. acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema diferentiata 

 

    Text suport: „După 

asemănarea lor” după 

Emil Gârleanu 

* exerciţii de citire 

fluentă, cursivă şi 

expresivă a textului;  

* exerciţii de 

identificare a sensului 

cuvintelor noi din 

context;  

* exerciţii de integrare a 

cuvintelor noi în 

enunţuri proprii;  

* ex de înţelegere a 

mesajului textului prin 

    * exerciţii de citire  in ritm propriu 

a textului;  

* exerciţii de identificare a sensului 

cuvintelor noi din context;  

* exerciţii de integrare a cuvintelor 

noi în enunţuri proprii;  

 

*Resurse materiale: 

text suport ( După 

asemănarea lor, după 

Emil Gârleanu  ), 

caietul elevului, fişe de 

lucru, ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

1 

 

3 XII 

* temă în clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

 

 



formularea de 

răspunsuri la întrebări 

individuală 

    Text suport: „După 

asemănarea lor” după 

Emil Gârleanu 

* exerciţii de citire 

selectivă a textului; 

* exerciţii de citire pe 

roluri; 

* exerciţii de delimitare 

a fragmentelor logice 

ale textului; 

* exerciţii de formulare 

de idei principale 

pentru fiecare fragment 

în parte, diferenţiind 

elementele esenţiale de 

cele de detaliu;  

* exerciţii de redactare 

a planului simplu de 

idei 

* exerciţii de citire selectivă a 

textului; 

* exerciţii de citire pe roluri; 

-se va indica rolul cu cea mai mica 

intindere 

  

* exerciţii de redactare a planului 

simplu de idei 

*Resurse materiale: 

text suport ( După 

asemănarea lor, după 

Emil Gârleanu  ), 

caietul elevului, fişe de 

lucru, ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

4 XII 

 

*  lucru în  

perechi 

*  temă în clasă 

 

 

 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

 

 

* exerciţii de stabilire a 

diferenţelor între planul 

simplu de idei – planul 

dezvoltat - povestire;  

* exerciţii de dezvoltare 

a fiecărei idei din planul 

simplu;  

* exerciţii de notare a 

planului dezvoltat al 

textului 

 

 

 

* exerciţii de dezvoltare a fiecărei 

idei din planul simplu;  

 

*Resurse materiale: 

text suport ( După 

asemănarea lor, după 

Emil Gârleanu  ), 

caietul elevului, fişe de 

lucru, ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

1 

 

8 XII 

* observare 

sistematică 

* temă pt. acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

 



intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

concret  

tema diferentiata 

6

. 

* Textul în versuri. 

Formulare de 

întrebări în legătură 

cu conţinutul 

textului 

1.2. 

3.3. 

3.4. 

3.7. 

    Text suport: 

„Cumătra vulpe” de 

Otilia Cazimir 

* exerciţii de citire 

conştientă a textului 

liric, cu respectarea 

semnelor de punctuaţie; 

* exerciţii de memorare 

activă a unui text în 

versuri;  

* exerciţii de înţelegere 

a mesajului transmis de 

poet; 

* exerciţii de precizare 

a numărului de strofe 

ale poeziei, respectiv de 

versuri ale fiecărei 

strofe; 

* exerciţii de 

autodictare; 

* exerciţii de formulare 

de întrebări în legătură 

cu conţinutul textului 

    Text suport: „Cumătra vulpe” de * 

exerciţii de citire in ritm propriu  a 

textului liric, cu respectarea semnelor 

de punctuaţie; 

* exerciţii de memorare activă a unui 

fragment ditr-untext în versuri;  

* exerciţii de precizare a numărului 

de strofe ale poeziei, respectiv de 

versuri ale fiecărei strofe; 

* exerciţii de 

transcriere,dictare,autodictare; 

* exerciţii de formulare de întrebări 

în legătură cu conţinutul textului 

*Resurse materiale: 

text suport (Cumătra 

vulpe, de Otilia 

Cazimir), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

2 

 

8 XII 

9 XII 

* temă în clasă 

* temă pt. acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema diferentiata 

 

7* Compunere după 4.3. *  exerciţiu de citire a *  exerciţiu de citire a lecturii *Resurse materiale: 1  temă în  



. un plan propriu de 

idei 

4.1. 

4.5. 

4.6. 

lecturii propuse despre 

şcoala; 

* exerciţiu de stabilire a 

titlului compunerii ce 

va fi realizată („Şcoala 

noastră” etc.);  

* exerciţii de enumerare 

a părţilor componente 

ale unei compuneri; 

* exerciţii de 

documentare în legătură 

cu tema aleasă 

propuse despre şcoala; 

* exerciţiu de stabilire a titlului 

compunerii ce va fi realizată („Şcoala 

noastră” etc.);  

* exerciţii de enumerare a părţilor 

componente ale unei compuneri; 

* exerciţii de documentare în 

legătură cu tema aleasă 

ilustraţii,  decupaje 

(fragmente ale unei 

compuneri), compuneri 

model 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală  

 

 

10XII 

 

clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

* ex de stabilire a mai 

multor variante de idei 

pentru introducere şi 

încheiere; 

* exerciţii de formulare 

a ideilor planului sub 

formă de enunţuri, 

titluri sau întrebări; 

*  exerciţii de notare a 

ideilor cele mai clare 

 *Resurse materiale: 

ilustraţii,  decupaje 

(fragmente ale unei 

compuneri), compuneri 

model 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală  

1 

 

10XII 

 

 

* temă în clasă 

* temă pt. acasă 

 



8

. 

* Textul narativ 1.1. 

1.2. 

3.2. 

3.3. 

3.5. 

4.2. 

    Text suport: „Prinţul 

Fericit” după Oscar 

Wilde     

* exerciţii de citire 

fluentă, cursivă şi 

expresivă a textului; 

* exerciţii de citire 

selectivă; 

* exerciţii de 

identificare a dialogului 

prezent în text; 

* exerciţii de citire pe 

roluri a textului; 

*exerciţii de explicare a 

folosirii semnelor de 

punctuaţie în text; 

* exerciţii de împărţire 

a textului în fragmente; 

* exerciţii de formulare 

a ideilor principale; 

* exerciţii de povestire 

orală a textului, 

renunţând la dialog; 

* exerciţiu de 

exprimare a propriei 

păreri în legătură cu 

activitatea personajelor 

* exerciţii de citire in ritm propriu a 

unui fragment  

*exerciţii de identificare a dialogului 

prezent în text; 

* exerciţii de citire pe roluri a 

textului; 

-se va indica rolul cu cea mai mica 

intindere 

*exerciţii de explicare a folosirii 

semnelor de punctuaţie în text; 

 

* exerciţii de povestire orală a 

textului, renunţând la dialog; 

* exerciţiu de exprimare a propriei 

păreri în legătură cu activitatea 

personajelor 

*Resurse materiale: 

text suport ( Prinţul 

Fericit, după Oscar 

Wilde), caietul elevului, 

fişe de lucru, ilustraţii, 

DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

2 

 

11XII 

15XII 

 

*  observare 

sistematică 

*  ternă în clasă 

*  lucru în grup 

 

 

 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

 

 

9

. 

* Vorbim şi scriem 

corect 

1.4. 

3.4. 

4.1. 

* exerciţii de citire 

corectă şi conştientă;  

* exerciţii de 

* exerciţii de citire in ritm propriu;  

* exerciţii de transformare a 

dialogului în povestire;  

*Resurse materiale: 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

1 

 

*  temă în clasă 

*  tema pentru 

acasă 

 



transformare a 

dialogului în povestire;  

* exerciţii de formulare 

a învăţăturii desprinsă 

din text;  

* exerciţii de alegere a 

formei corecte a unor 

cuvinte;  

* exerciţii de exprimare 

a propriilor păreri 

*  exerciţii de alegere a formei 

corecte a unor cuvinte;  

* exerciţii de exprimare a propriilor 

păreri 

diferite texte suport 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

15XII 

 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema diferentiata 

1

0

. 

*  Recapitulare 

 

3.5. 

4.1. 

3.2. 

3.6. 

* exerciţii de stabilire a 

personajului, a timpului 

şi a spaţiului în care se 

petrece acţiunea 

textului dat;  

* exerciţii de analiză 

gramaticală a 

substantivelor din 

aceiaşi text;  

* exerciţii de 

introducere a unor 

ortograme în enunţuri 

proprii;  

* exerciţii de alcătuire a 

planului de idei pentru 

o compunere pornind 

de ia imagini date 

* exerciţii de stabilire a personajului, 

textului dat pe baza unor imagini 

suport sau a unor intrebari;  

* exerciţii de introducere a unor 

ortograme în enunţuri proprii;  

* exerciţii de alcătuire a planului de 

idei pentru o compunere pornind de 

ia imagini date 

*Resurse materiale: 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

culegeri 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

16XII 

* tema în clasă 

* temă pt. acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema diferentiata 

 

1

1

. 

*  Evaluare  * exerciţii de 

completare a unui text 

cu semnele de 

* exerciţii de completare a unui text 

cu semnele de punctuaţie potrivite; 

* exerciţii de introducere a unor 

*Resurse materiale: 

fişe de lucru 

*Resurse procedurale:   

1 

 

* temă în clasă  

* probă scrisă 

 



 

 

 

 

punctuaţie potrivite; 

* exerciţii de 

introducere a unor 

ortograme în enunţuri 

proprii; 

* exerciţii de alcătuire a 

planului de idei pentru 

o compunere pornind 

de la imagini date 

* exerciţii de 

transformare a unui text 

dialogat în povestire 

ortograme în enunţuri proprii; 

* exerciţii de alcătuire a planului de 

idei pentru o compunere pornind de 

la imagini date 

 

exerciţiul  

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

individuală 

17XII fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

Proba scrisa 

diferentiata 

1

2

. 

* Tradiţii 

româneşti de 

Sărbători 

4.2. 

4.1. 

* exerciţii de citire 

expresivă, fluentă şi 

cursivă a textului; 

*  exerciţii de 

identificare şi explicare 

a cuvintelor noi; 

* exerciţii de înţelegere 

a mesajului textului 

prin formularea de 

răspunsuri la întrebări; 

* exerciţii de citire 

selectivă; 

*  exerciţii de povestire 

orală a unor întâmplări 

din viaţa copiilor 

* exerciţii de citire in titm propriu a 

unui fragment din textul dat 

*  exerciţii de identificare şi explicare 

a cuvintelor noi; 

* exerciţii de înţelegere de  

formularea de răspunsuri la întrebări; 

 

*  exerciţii de povestire orală a unor 

întâmplări din viaţa copiilor 

*Resurse materiale: 

texte suport ( colinde 

româneşti de Crăciun), 

caietul elevului, fişe de 

lucru, ilustraţii  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

2 

 

17XII 

18XII 

* temă în clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va premite in 

functie de caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

 

 



 

 

 

 

 

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Baba Iarna intră-n sat 
NR DE ORE ALOCAT: 24 

N

r. 

c

r

t

. 

Detalieri de 

conţinut 

O

b

. 

R

e

f 

Activităţi de învăţare 

 

Activităţi de învăţare adaptate* 

 Resurse 

Nr 

ore 

 

Dat

a 

Evaluare Obs. 

1 *  Poezia 

despre natură 

 

1

.

4

. 

1

.

5

. 

2

.

6

. 

      Text suport: „Iarna” de 

Vasile Alecsandri 

* exerciţii de citire 

expresivă a poeziei; 

*  exerciţii de înţelegere a 

mesajului transmis de text; 

*  exerciţii de formulare de 

răspunsuri la întrebări; 

* exerciţii de explicare a 

expresiilor şi de integrare a 

acestora în enunţuri proprii 

* exerciţii de citire in ritm propriu a 

poeziei; 

*  *  exerciţii de formulare de 

răspunsuri la întrebări; 

* exerciţii de explicare a expresiilor 

şi de integrare a acestora în enunţuri 

proprii 

*Resurse materiale: 

text suport (Iarna,după 

Vasile Alecsandri), 

caietul elevului, fişe de 

lucru, ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

2 

 

5 I 

 

* observare 

sistematică 

 



2 Adjectivul 

(actualizare) 

 * exerciţii de identificare a 

adjectivelor în enunţuri; 

*  exerciţii de precizare a 

adjectivelor potrivite pentru 

substantive date; 

*  exerciţii de modificare a 

formei adjectivului; 

* exerciţii de precizare a 

rolului adjectivelor în 

comunicare; 

* exerciţii de transformare a 

substantivelor în adjective şi 

invers 

* exerciţii de identificare a 

adjectivelor în enunţuri dupa un 

model dat; 

*  exerciţii de precizare a adjectivelor 

potrivite pentru substantive date; 

*  exerciţii de modificare a formei 

adjectivului; 

* exerciţii de transformare a 

substantivelor în adjective şi invers 

dupa model 

*Resurse materiale: 

manual,  culegere 

JOCUL CUVINTELOR 

-Ed.Aramis, 

CULEGERE DE 

EXERCIŢII ŞI TEXTE 

GRAMATICALE -

Ed.Elis, caietul 

elevului,culegeri, fişe 

de lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

6 I 

* observare 

sistematică  

* temă în 

clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

 

 

3 * Textul 

narativ.  

* 

Recunoaşterea 

determinanţilo

r spaţiali şi 

temporali ai 

acţiunii 

 

 

3

.

3

. 

3

.

4

. 

3

.

5

    Text suport: „Fram, ursul 

polar” după Cezar Petrescu 

* exerciţii de citire fluentă, 

cursivă şi expresivă a 

textului; 

* exerciţii de stabilire a 

locului şi timpului acţiunii 

pe baza imaginii ce însoţeşte 

textul; 

* exerciţii de identificare a 

dialogului în text; 

    * exerciţii de citire in ritm propriu  

a textului; 

* exerciţii de stabilire a locului şi 

timpului acţiunii pe baza imaginii ce 

însoţeşte textul; 

* exerciţii de explicare a semnelor de 

punctuaţie din text 

*Resurse materiale: 

text suport  (Fram, 

ursul polar,după Cezar 

Petrescu ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

2 

 

7 I 

7 I 

 

* tema 

pentru acasă 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

 



 

 

 

 

*  Genul 

adjectivelor. 

Acordul 

adjectivului cu 

substantivul 

. 

4

.

1

. 

* exerciţii de explicare a 

semnelor de punctuaţie din 

text 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

*  exerciţii de identificare a 

adjectivelor în enunţuri; 

*  exerciţii de precizare a 

adjectivelor potrivite pentru 

substantive date;  

* exerciţii de modificare a 

formei adjectivului; 

*  exerciţii de precizare a 

rolului adjectivelor în 

comunicare; 

* exerciţii de transformare a 

substantivelor în adjective şi 

invers 

* exerciţii de analiză 

gramaticală a adjectivelor; 

* exerciţii de realizare a 

acordului adjectivului cu 

substantivul 

 

*  exerciţii de identificare a 

adjectivelor în enunţuri; 

*  exerciţii de precizare a adjectivelor 

potrivite pentru substantive date;  

* exerciţii de modificare a formei 

adjectivului; 

 

*Resurse materiale: 

manual,  culegere 

JOCUL CUVINTELOR 

-Ed.Aramis, 

CULEGERE DE 

EXERCIŢII ŞI TEXTE 

GRAMATICALE -

Ed.Elis, caietul 

elevului,culegeri, fişe 

de lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

8 I 

 

* temă în 

clasă  

* temă pt.  

Acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

 

    Text suport: „Darurile” 

după E. T. A. Hoffmann 

*  exerciţii de citire fluentă, 

cursivă şi expresivă a 

textului; 

* exerciţii de stabilire a 

locului şi timpului acţiunii 

*  exerciţii de citire in ritm propriu a 

textului; 

* exerciţii de stabilire a locului şi 

timpului acţiunii pe baza imaginii din 

text; 

* exerciţii de explicare a semnelor de 

*Resurse materiale: 

text suport  (Darurile, 

după E. T. A. 

Hoffmann  ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii, DEX  

*Resurse procedurale: 

2 

 

12 I 

12 I 

 

* temă 

pentru acasă 

 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

 



pe baza imaginii din text; 

*  exerciţii de identificare a 

dialogului în text; 

* exerciţii de explicare a 

semnelor de punctuaţie din 

text 

punctuaţie din text conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

4 * Vorbim şi 

scriem corect! 

1

.

3

. 

2

.

5

. 

3

.

6

. 

4

.

1

. 

*  exerciţii de scriere 

corectă a unui text scurt; 

* exerciţii de citire corectă 

şi conştientă a unui scurt 

text necunoscut;  

* exerciţii de transformare a 

textului dialogat în 

povestire; 

* exerciţii de identificare a 

verbelor şi substantivelor; 

* exerciţii de redactare a 

unei compuneri cu ajutorul 

unor imagini date 

*  exerciţii de scriere corectă a unui 

text scurt; 

* exerciţii de citire in ritm propriu  a 

unui scurt text necunoscut;  

 

* exerciţii de identificare a verbelor 

şi substantivelor dupa model dat; 

* exerciţii de redactare a unei 

compuneri cu ajutorul unor imagini 

date 

*Resurse materiale: 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

diferite texte suport 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

13 I 

 

* temă în 

clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

 

5 *  Personajul 

literar 

 

 

3

.

3

. 

3

.

    Texte suport: 

„Colindătorii” după Mihail 

Sadoveanu 

*  exerciţii de citire fluentă, 

cursivă şi expresivă a 

textului; 

*  exerciţii de citire in ritm propriu  a 

textului; 

*  exerciţii de înţelegere a mesajului 

transmis de autor, cu ajutorul 

întrebărilor;  

* exerciţii de împărţire a textului în 

*Resurse materiale: 

text suport  

(Colindătorii,după 

Mihail Sadoveanu ), 

caietul elevului, fişe de 

lucru, ilustraţii, DEX  

2 

 

14 I 

14 I 

* temă în 

clasă 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Ortogramele 

n-am şi  n-are 

 

 

 

 

 

 

 

* Poziţia 

adjectivului 

faţă de 

substantiv în 

4

. 

4

.

1

. 

*  exerciţii de înţelegere a 

mesajului transmis de autor, 

cu ajutorul întrebărilor;  

* exerciţii de împărţire a 

textului în fragmente; 

* exerciţii de povestire orala 

a textului, pe baza ideii 

principale; 

* exerciţii de citire pe roluri 

a textului pentru distingerea 

replicilor fiecărui personaj; 

*  exerciţii de identificare a 

personajelor; 

* exerciţii de grupare a 

personajelor după trăsături; 

* joc de rol: „Recunoaşte 

personajul!”; 

*  dramatizarea unor roluri 

ale unor personaje 

cunoscute; 

* exerciţii de exprimare a 

propriei păreri faţă de 

comportamentul unor 

personaje; 

fragmente; 

* exerciţii de povestire orala a 

textului, pe baza ideii principale; 

* exerciţii de citire pe roluri a 

textului pentru distingerea replicilor 

fiecărui personaj; 

*  exerciţii de identificare a 

personajelor; 

* joc de rol: „Recunoaşte 

personajul!”; 

* exerciţii de exprimare a propriei 

păreri faţă de comportamentul unor 

personaje; 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

*  exerciţii de citire fluentă, 

cursivă şi expresivă a 

textului; 

*  exerciţii de înţelegere a 

mesajului transmis de autor, 

cu ajutorul întrebărilor;  

* exerciţii de prezentare a 

*  exerciţii de citire in ritm propriu  a 

textului; 

*  exerciţii de înţelegere a mesajului 

transmis de autor, cu ajutorul 

întrebărilor;  

* exerciţii de prezentare a 

*Resurse materiale: 

text suport  

(Colindătorii,după 

Mihail Sadoveanu ), 

caietul elevului, fişe de 

lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

1 

 

15 I 

 

*  lucru pe 

grupe 

* temă în 

clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

 



propoziţie. 

Scrierea 

corectă a 

adjectivelor 

terminate în ,,-

iu” 

personajului preferat 

*  exerciţii de introducere în 

enunţuri proprii a 

ortogramelor n-am şi n-are 

personajului preferat 

*  exerciţii de introducere în enunţuri 

proprii a ortogramelor n-am şi n-are 

-ex. de selectarea a formei corecte 

din propoyitii cu dubla intrare, 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

 

*  exerciţii de identificare a 

substantivelor şi adjectivelor 

din enunţuri; 

* exerciţii de precizare a 

poziţiei adjectivului faţă de 

substantiv în propoziţie; 

* exerciţii de ortografiere a 

adjectivelor; 

* exerciţii de redactare a 

unor texte scurte, cu 

respectarea unor cerinţe date 

*  exerciţii de identificare a 

substantivelor şi adjectivelor din 

enunţuri dupa un model prestabilit; 

* exerciţii de ortografiere a 

adjectivelor; 

* exerciţii de redactare a unor texte 

scurte, cu respectarea unor cerinţe 

date 

*Resurse materiale: 

manual,  culegere 

JOCUL CUVINTELOR 

-Ed.Aramis, 

CULEGERE DE 

EXERCIŢII ŞI TEXTE 

GRAMATICALE -

Ed.Elis, caietul 

elevului,culegeri, fişe 

de lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

19 I 

* temă în 

clasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

 

 



6 *  Spaţiul şi 

timpul în 

textul literar 

 

 

 

 

 

 

*  Compunerea 

pe baza unor 

cuvinte şi a 

unor expresii 

date 

3

.

6

. 

2

.

5

. 

4

.

4

. 

*  exerciţii de precizare a 

timpului şi locului unor 

acţiuni ilustrate în imagini   

*exerciţii de citire 

conştientă a textelor; 

*  exerciţii de selectare a 

cuvintelor şi expresiilor prin 

care sunt sugerate spaţiul şi 

timpul acţiunii; 

* exerciţii de formulare a 

enunţurilor, respectând 

cerinţe date 

*  exerciţii de precizare a timpului şi 

locului unor acţiuni ilustrate în 

imagini   

*exerciţii de citire cin ritm propriu a 

textelor; 

*  exerciţii de selectare a cuvintelor 

şi expresiilor prin care sunt sugerate 

spaţiul şi timpul acţiunii dupa model; 

* exerciţii de formulare a enunţurilor, 

respectând cerinţe date 

*Resurse materiale: 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

diferite texte suport 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

1 

 

19 I 

* lucru pe 

grupe  

* temă pt. 

acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

 

* exerciţii de redactare a 

unei compuneri despre iarnă 

pe baza expresiilor 

selectate din textul literar; 

 * exerciţii de stabilire a 

unui plan de idei;  

* exerciţii de verificare şi 

discutare a compunerilor 

* exerciţii de redactare a unei 

compuneri despre iarnă pe baza 

expresiilor 

selectate din textul literar; 

 * exerciţii de stabilire a unui plan de 

idei;  

* exerciţii de verificare şi discutare a 

compunerilor 

*Resurse materiale: 

ilustraţii,  decupaje 

(fragmente ale unei 

compuneri), compuneri 

model 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală  

1 

 

20 I 

* temă în 

clasă 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

 



7 *  Elemente de 

descriere în 

naraţiune 

 

 

 

 

 

 

*  Compunerea 

cu titlu dat 

3

.

5

. 

4

.

1

. 

4

.

3

. 

4

.

5

. 

    Text suport: „Copiii şi 

păsărelele” după Eugen 

Jianu 

* exerciţii de citire fluentă, 

cursivă şi expresivă a 

textului; 

* exerciţii de citire 

selectivă; 

* exerciţii de selectare a 

expresiilor artistice din text; 

* exerciţii de identificare a 

elementelor descrise în text; 

* exerciţii de utilizare a 

elementelor de descriere în 

povestirea unor  

* întâmplări personale 

* exerciţii de citire citire in ritm 

propriu aa textului; 

* exerciţii de identificare a 

elementelor descrise în text; 

* exerciţii de utilizare a elementelor 

de descriere în povestirea unor  

* întâmplări personale 

*Resurse materiale: 

text suport  (Copiii şi 

păsărelele,după Eugen 

Jianu), caietul elevului, 

fişe de lucru, ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

2 

 

21 I 

21 I 

*  observare 

sistematică 

* temă 

pentru acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

 

* exerciţii de redactare a 

unei compuneri despre iarnă 

pe baza expresiilor selectate 

din textul literar;  

* exerciţii de stabilire a unui 

plan de idei;  

* exerciţii de verificare şi 

discutare a compunerilor 

* exerciţii de redactare a unei 

compuneri despre iarnă pe baza 

expresiilor selectate din textul literar;  

* exerciţii de stabilire a unui plan de 

idei;  

* exerciţii de verificare şi discutare a 

compunerilor 

*Resurse materiale: 

ilustraţii,  decupaje 

(fragmente ale unei 

compuneri), compuneri 

model 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

1 

 

22 I 

 

* temă pt. 

acasă 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

 



individuală  

8 *  Poezia 

despre 

anotimpuri 

 

 

 

*  Scrierea 

corectă a 

cuvintelor „n-

aţi” şi „n-au” 

2

.

2

.  

2

.

4

.  

2

.

6

. 

    Text suport: „Iarna pe 

uliţă” (fragment) de George 

Coşbuc 

* exerciţii de citire 

expresivă a poeziei; 

*  exerciţii de memorare 

activa a textului;  

* exerciţii de recitare 

selectivă; 

*  exerciţii de scriere 

corectă a cuvintelor „n-aţi” 

şi „n-au”; 

*  exerciţii de formulare a 

unor întrebări şi răspunsuri 

în legătură cu textul; 

*  exerciţii de observare a 

cuvintelor-cheie din 

întrebare/răspuns;  

* joc de rol: „Întreabă şi ţi 

se va răspunde!”; 

* exerciţii de dialog: elev - 

elevi, elev - învăţător; 

* exerciţii de citire expresivă a unei 

parti din poeziei; 

*  exerciţii de memorare activa a unei 

parti din text;  

; 

*  exerciţii de scriere corectă a 

cuvintelor „n-aţi” şi „n-au”; 

*  exerciţii de formulare a unor 

întrebări şi răspunsuri în legătură cu 

textul; 

* joc de rol: „Întreabă şi ţi se va 

răspunde!”; 

* exerciţii de dialog: elev - elevi, elev 

- învăţător; 

*Resurse materiale: 

text suport  (Iarna pe 

uliţă, de George 

Coşbuc ), caietul 

elevului, fişe de lucru, 

ilustraţii 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

3 

 

26 I 

26 I 

27 I 

* temă în 

clasă  

* temă pt. 

acasă 

fise de lucru 

diferentiat 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

 

9 * Recapitulare  

 

3

.

5

. 

4

.

2

* exerciţii de citire 

conştientă a unui scurt text 

necunoscut; 

* exerciţii de prizare a 

timpului, spaţiului şi 

personajelor; 

* exerciţii de formulare a 

* exerciţii de citire in ritm propriu a 

unui scurt text necunoscut; 

* exerciţii de prizare a timpului, 

spaţiului şi personajelor cu ajutorul 

unui suport vizual sau al intrebarilor; 

* exerciţii de formulare a enunţurilor, 

*Resurse materiale: 

manual, caietul 

elevului, fişe de lucru, 

culegeri 

*Resurse procedurale: 

conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul, demonstraţia, 

1 

 

28 I 

* temă în 

clasă 

* probă  

Orală 

*se va 

premite in 

 



.  

4

.

4

.  

4

.

5

. 

enunţurilor, potrivit unor 

cerinţe date; 

* exerciţii de dictare                                                    

potrivit unor cerinţe date; 

* exerciţii de dictare, autoverificare a 

greselilor cu ajutorul suportului 

material                                                     

jocul didactic, învăţarea 

intuitivă 

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

frontală, activităţi în 

perechi, activităţi în 

echipă, activitate 

individuală 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

tema 

diferentiata 

1

0 

* Evaluare 3

.

5

. 

4

.

2

.  

4

.

4

.  

4

.

5

. 

* exerciţii de citire 

conştientă a unui scurt text 

necunoscut;  

* exerciţii de precizare a 

timpului, spaţiului şi 

personajelor;  

* exerciţii de formulare a 

enunţurilor, potrivit unor 

cerinţe date;  

* exerciţii de analiză 

gramaticală 

* exerciţii de citire in ritm propriu  

unui scurt text necunoscut;  

* exerciţii de precizare a timpului, 

spaţiului şi personajelor cu ajutorul 

imaginilor ;  

* exerciţii de formulare a enunţurilor, 

potrivit unor cerinţe date;  

 

*Resurse materiale: 

fişe de lucru 

*Resurse procedurale:   

exerciţiul  

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

individuală 

1 

 

28 I 

 

* temă în 

clasă  

* probă 

scrisă 

Proba scrisa 

difereniata 

*se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret  

 

 

1

1 

EVALUARE 

SUMATIVĂ 

  -texte diferentiate de evaluare 

-evaluarea va fi facuta in functie de 

progresul realizat   

*Resurse materiale: 

fişe de lucru 

*Resurse procedurale:   

exerciţiul  

*Forme de organizare 

a colectivului: activitate 

1 

 

29 I 

* temă în 

clasă  

* probă 

scrisă 

Proba scrisa 

difereniata 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

*datele au caracter orientativ 

 
 
 
 
 
 
 

individuală *se va 

premite in 

functie de 

caz 

utilizarea 

materialului 

concret 


