
EVALUARE INITIALA LIMBA ROMANA 

 

- Traseazǎ elementele pregrafice:punctul, linia verticala, linia orizontalǎ, linia oblicǎ 

spre dreapta/ stǎnga, linia ondulatǎ, ovalul, cercul, bastonaşe, bucla, cârcelul, linia 

curbǎ închisǎ, zale, bucle 

- Urmeazǎ  cu creionul liniile punctate fǎrǎ sǎ ridice creionul şi fǎrǎ sǎ se opreascǎ; 

Literele şi sunetele: 

- distige locul fiecǎrui sunet şi litere în cuvânt; 

- reprezintǎ grafic cuvântul, silabele şi sunetele; 

- subliniazǎ litera într-un text scurt; 

- scrie corect literele mici şi mari de mânǎ; 

- uneste cuvintele scrise cu litere mari cu cuvintele scrise cu litere mici 

- coloreazǎ imagini care încep cu anumite litere; 

- identificǎ toate literele care formeazǎ un cuvânt; 

- amplaseazǎ corect literele în reţeaua de linii a caietului de scriere; 

- recunoaşte sunetele şi literele din care sunt alcǎtuiţi diftongii; pronunţǎ corect 

diftongii în cuvinte; 

- recunoaşte literele din care sunt alcǎtuite grupurile de litere; 

- exemplificǎ şi scie corect cuvinte care conţin grupuri de litere la început,mijloc şi 

sfârşit, în cadrul: copierii, transcrierii sau dictǎrii; 

- reprezintǎ grafic numǎrul de cuvinte al propoziţiei prin linii; 

- reprezintǎ numǎrul silabelor prin liniuţe; 

- reprezintǎ grafic,prin puncte, sunetele unui cuvânt; 

- cunoaşte sunetul cu care începe/ se sfârşeşte un cuvânt; 

- identificǎ ce sunet s-a schimbat între douǎ cuvinte; 

Cuvântul: 

- încercuieşte cuvântul care corespunde ilustraţiei şi cuvântului care o 

denumeşte,dintre alte cuvinte asemǎtoare; 

- citeşte fǎrǎ literalizare cuvinte din 1- 4 silabe, fǎrǎ greseli; 

- desparte cuvintele în silabe şi reconstruieşte din silabe cuvintele; 

- gaseşte litera care lipseşte, pentru a forma cuvântul monosilabic; 



- gǎseşte silaba care lipseşte pentru a forma cuvinte cu sens; 

- ordoneazǎ silabele pentru a forma un cuvânt; 

- formeazǎ familii de cuvinte; 

- creeazǎ cuvinte noi, prin adǎugare/ omisiune de silabe; 

- scrie corect cuvinte copiate, transcrise,dictate, fǎrǎ omisiuni sau înlocuiri de litere; 

- cunoaşte câteva cuvinte cu înţeles asemǎnǎtor/ opus; 

- cunoaşte diminutivele/ pluralul cuvintelor; 

- atribuie însuşiri corecte unor obiecte/ fenomene etc. 

- desprinde sensul unui cuvânt din context; 

- foloseşte cuvintele noi şi în alte contexte 

Propoziţia: 

- formeazǎ propoziţii din douǎ sau mai multe cuvinte, dupǎ imaginile date; 

- formuleazǎ propoziţii interogative plecând de la o imagine; 

- comparǎ propoziţiile din punctde vedere al numǎrului de cuvinte; 

- citeşte propoziţii scurte( 3-4 cuvinte),fǎrǎ reveniri asuprea cuvintelor formate din 1-

3 silabe, folosind intonaţia cerutǎ de punctuaţie; 

- respectă spaţiul dintre cuvinte,majuscula primului cuvânt din propozitie şi semnele 

de punctuaţie; 

- copiază, transcrie şi scrie dupǎ dictare(autodictare) propoziţii 

Textul:  

- citeşte cu voce tare, în ritm propriu, texte scurte; 

- citeşte texte care conţin dialog, cu intonaţie; 

- raspunde la întrebǎri legate de textul citit; 

- redǎ,prin povestire, conţinutul de idei al unui text; 

- scrie corect un text în cadrul: copierii, transcrierii sau dictǎrii 

- aşeazǎ corect în paginǎ un text scris, respectând regulile de scriere a titlului, 

alineatului şi a substantivelor proprii 

Semnele de punctuaţie: 

- recunoaşte punctul, virgula, semnul întrebǎrii, semnul exclamǎrii, linia de 

dialog,douǎ puncte; 

- foloseşte la citire intonaţia specificǎ îndemnului, mirarii, întrebarii   


