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ArgumentArgumentArgumentArgument    

 
 
 

 
Prezenta lucrare are în vedere prevederile programei şcolare aprobate de 

MEN în martie 2013 şi propune sarcini de învăţare cu impact în ceea ce priveşte 

stimularea, dezvoltarea, crearea ocaziilor de explorare şi descoperire, realizarea 

unui demers didactic prin care să se îmbine activităţile individuale, pe grupe cu 

cele frontale. 

De asemenea, acest material asigură coerenţa curriculumului, pe 

orizontală şi verticală, la nivelul competenţelor şi conţinuturilor, precum şi 

pregătirea elevului pentru învăţarea specifică în primul rând clasei I. 

 
 
 
 

 

 
 
 



 � 4 � 

 
 

CuprinsCuprinsCuprinsCuprins    
 

Unitatea de învăţare  1. Sunt şcolar
Evaluare iniţială ...................................................................................................... 6 
Evaluare iniţială ...................................................................................................... 7 

Sunt şcolar! ........................................................................................................ 8 
Familia mea........................................................................................................ 9 
„Bună dimineaţa, şcoală!“ ................................................................................ 10 
Propoziţii din două şi trei cuvinte...................................................................... 11 
Povestea Ţupa-Ţup.......................................................................................... 12 
Cuvinte din două silabe.................................................................................... 13 
Poveste după şir de ilustraţii ............................................................................ 14 
Programul meu zilnic........................................................................................ 15 
Povestea cărţii.................................................................................................. 16 
Propoziţie – cuvânt – silabă ............................................................................. 17 
Comunicarea în propoziţii ................................................................................ 19 
Ne jucăm şi învăţăm!........................................................................................ 20 

 
Unitatea de învăţare  2. În împărăţia toamnei

Evaluare iniţială .................................................................................................... 21 
Sunetul şi literele A a ....................................................................................... 22 
În Împărăţia Toamnei ....................................................................................... 25 
Toamna – Zâna ţinuturilor bogate .................................................................... 26 
Toamna în livadă.............................................................................................. 27 
Sunetul şi literele M m...................................................................................... 28 
Toamna şi prinţesele ei .................................................................................... 29 
Sărbătoarea cuvântului  „mama“ ...................................................................... 30 
Toamna – Zâna belşugului............................................................................... 31 
Sunetul şi literele U, u ...................................................................................... 32 
Cei trei purceluşi .............................................................................................. 34 
Sunetul şi literele u U ....................................................................................... 35 

    Recapitularea literelor/sunetelor  A, M, U ............................................................. 36 
Sunetul şi literele N n ....................................................................................... 37 
Toamna – Zâna belşugului............................................................................... 39 

Recapitularea sunetelor/literelor  A, M, U, N ........................................................ 40 
Evaluare ............................................................................................................... 41 

1. Sunetul şi literele  I  i .................................................................................... 42 
2. Sunetul şi literele  E e .................................................................................. 43 
3. Sunetul şi literele R r .................................................................................... 44 
4. Sunetul şi literele C c ................................................................................... 45 
5. Prietenie – floare roditoare 

Buratino fuge din Ţara proştilor  şi pe drum întâlneşte un prieten.............. 46 



 � 5 � 

6. Recapitulare ..................................................................................................... 47 
7. Sunetul şi literele O o ................................................................................... 48 
8. Sunetul şi literele Ă ă ................................................................................... 49 
9. Sunetul şi literele L l ..................................................................................... 50 
10. Sunetul şi literele S s.................................................................................. 51 
11. Iarna – Crăiasa ţinuturilor albe ................................................................... 52 

12. Recapitulare a → s......................................................................................... 53 
13. Sunetul şi literele V v.................................................................................. 54 
14. Sunetul şi literele Ş ş.................................................................................. 55 
15. Sunetul şi literele T t................................................................................... 56 
16. Sunetul şi literele P p ................................................................................. 57 
17. Copilăria – o lume cu poveşti ..................................................................... 58 

Ciupercuţa fermecată ................................................................................ 58 
18. Recapitulare a → p......................................................................................... 59 

 
ANEXE 

Buratino fuge în Ţara Proştilor  şi pe drum întâlneşte un prieten la fel de amărât .. 60 
Ciupercuţa fermecată....................................................................................... 61 
Crăiasa Zăpezii ................................................................................................ 62 
Bună dimineaţa, şcoală!................................................................................... 63 
Cartea nouă ..................................................................................................... 63 
Ţupa-Ţup ......................................................................................................... 63 
De-a obiectele .................................................................................................. 65 
Păsări călătoare ............................................................................................... 66 
Toamnă............................................................................................................ 66 
Cei trei purceluşi .............................................................................................. 66 
Toamna............................................................................................................ 68 
Fructe şi legume de toamnă............................................................................. 69 

 
Bibliografie................................................................................................................ 71 

 



 � 6 � 

 
 
 

 
 
 

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare  1  1  1  1    
Sunt școlarSunt școlarSunt școlarSunt școlar    

 

Evaluare iniţialăEvaluare iniţialăEvaluare iniţialăEvaluare iniţială    
 

1.

 
2.

 
 

3.

 
 

4.

 
 
���� Sarcini de lucru: 
1. Denumeşte obiectele. Desenează în casete tot atâtea pătrăţele câte cuvinte sunt deasupra. 
2. Desparte cuvintele în silabe. Desenează în casetele din dreapta, tot atâtea cerculeţe 
câte silabe are cuvântul. 
3. Desenează în casete tot atâtea liniuţe câte sunete are cuvântul. 
4. Colorează imaginile a căror denumire conţine sunetul „a“.  
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Cuvinte din două silabeCuvinte din două silabeCuvinte din două silabeCuvinte din două silabe    
 
1. Desparte în silabe şi reprezintă grafic după model. 
 

 
 
2. Colorează obiectele denumite prin cuvinte formate din două silabe: 
 

 
 
3. Decorează cu puncte şi linii obiectele din imagine: 
 

 
 
4. Joc didactic: Clasa se împarte pe echipe (6-7 copii). Într-un săculeţ sunt introduse 
jetoane cu imagini sau jucării. Fiecare echipă va extrage jetoane/jucării, iar cuvântul ce 
denumeşte obiectul respectiv e despărţit în silabe. Câştigă echipa cu cele mai multe 
răspunsuri corecte.  
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PropoziPropoziPropoziPropoziţţţţie ie ie ie –––– cuvânt  cuvânt  cuvânt  cuvânt –––– silabă silabă silabă silabă    
 
1. Ascultă poezia „Cartea nouă“ de Nina Cassian şi prezintă prin desen obiectele 
enumerate (vezi anexa 3). 

 
 

2. Propoziţii din trei cuvinte. Reprezintă grafic cuvintele. 

 
 

3. Desparte în silabe cuvintele, reprezentând grafic fiecare silabă printr-o linie orizontală: 

 
 

4. Colorează doar păsările cu numere alcătuite din două silabe: 

 
 
 
 
 
 
 

5. Uneşte prin săgeţi 
imaginea şcolii cu 
obiectele potrivite: 
 
 

 
 
6. Joc didactic: „Ce este? Ce poţi spune despre …?“ 
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1. Sunetul şi liter1. Sunetul şi liter1. Sunetul şi liter1. Sunetul şi litereeeelelelele            I i    
 

1. Desparte în silabe, după model. Precizează locul sunetului „i“. 

 
 
2. Uneşte litera „i“ cu imaginile denumite prin cuvinte care încep cu litera „i“. 

 
 
3. Încercuieşte literele învăţate: 

P   S   A   a   C   i   m   n   N   M 
 

4. Colorează imaginile denumite prin cuvinte ce conţin sunetul „i“. 

 
 

5. Scrie după model: 
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7. Sunetul şi literele7. Sunetul şi literele7. Sunetul şi literele7. Sunetul şi literele   o O 
 

1. Crăiasa Zăpezii s-a rătăcit în ţinuturile albe. Obiectele care conţin în denumirea lor 
sunetul „o“, o ajută să ajungă acasă. Colorează-le! 

 
 

2. Uneşte corespunzător: 

 
 

3. Scrie, după model: 

 
 

4. ����  Pentru copii isteţi! 
 

Irina are un ou.                       Oana e mare. 
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12. Recapitulare 12. Recapitulare 12. Recapitulare 12. Recapitulare       a → s 
 
 
 
 
1. Formează cuvinte folosind silabele date: 
 
 
 
 
 
2. ����  Pentru copii isteţi! 

 
I-lea-na   La-u-ra  So-rin 

 

I-li-e   Ni-cu   So-ni-a 
 
3. Uneşte corespunzător, ca în model: 
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Buratino fuge în Ţara Proştilor Buratino fuge în Ţara Proştilor Buratino fuge în Ţara Proştilor Buratino fuge în Ţara Proştilor     
şi pe drum întâlneşte un prieten la fel de aşi pe drum întâlneşte un prieten la fel de aşi pe drum întâlneşte un prieten la fel de aşi pe drum întâlneşte un prieten la fel de ammmmărâtărâtărâtărât    

de Alexei Tolstoi 
 

„Pe când eram încă mic, adică demult, tare-tare demult, am citit o carte care se numea 
„Pinochio, sau peripeţiile unei păpuşe de lemn” (în limba italiană păpuşa de lemn se numeşte 
„Buratino”). 

De atunci le povesteam adeseori amicilor mei, fetiţelor şi băieţeilor, aventurile amuzante 
ale lui Buratino. Dar pierdusem cartea pe undeva şi de fiecare dată inventam alte istorioare 
care nici nu erau în carte. 

Acum, peste mulţi-mulţi ani, mi-am adus aminte de vechiul meu prieten – Buratino – şi 
mi-am zis să vă povestesc şi vouă, dragi copii, această istorie neobişnuită a omuleţului de 
lemn: 

 
Buratino fuge din Ţara Proştilor şi pe drum întâlneşte  

un prieten la fel de amărât 
 

Tortila – broasca cea ţestoasă, uită să-i arate drumul pe care trebuia să iasă din Ţara 
Proştilor. 

Buratino alerga încotro îl duceau picioarele. De după copacii negri îl priveau ochii reci 
de stele, ce luminau cu nepăsare pământul. Deasupra drumului atârnau stânci abrupte, 
întunecându-l şi mai tare. În strâmtoare se înghesuia un nor de ceaţă. 

Deodată în faţa lui Buratino sări un ghemuleţ sur şi chiar în acea clipă auzi şi un lătrat 
de câine. 

Buratino se lipi de stâncă. Pe lângă el, sforăind înfiorător cu boturile lor scurte, trecură 
în goana mare doi buldogi-poliţişti din Oraşul Proştilor. 

Ghemuleţul negru se aruncă spre marginea drumului către o pantă. Buldogii – din urma lui. 
Când larma şi lătratul se îndepărtară, Buratino o rupse la fugă atât de iute, că stelele 

de pe cer se perindau repede-repede printre ramurile negre. 
Dar iată că ghemuleţul sur din nou sări peste drum, ajungând la marginea opusă. De 

data aceasta Buratino reuşi să observe că acela era un iepuraş, iar călare pe el, ţinându-se 
de urechile lui lungi, stătea un omuleţ mărunt şi palid. 

De pe marginea abruptă a drumului se rostogoliră pietricelele – buldogii trecură şi ei de 
partea cealaltă şi iar se iscă liniştea. 

Buratino începu să alerge cu o viteză atât de mare, că şi stelele de-acum o ţineau într-
o goană turbată din urma ramurilor negre. 

A treia oară sări iepuraşul sur peste drum. Omuleţul mic agăţă de data aceasta cu 
capul o ramură, îşi pierdu echilibrul, se răsturnă de pe iepure şi se prăbuşi drept în picioarele 
lui Buratino. 

Mr-r-r! Ham! Ţineţi-l! Prindeţi-l! urlau buldogii-poliţişti, ţinându-se pe urmele iepurelui. 
Ochii lor înroşiţi de furie nu-i observară pe Buratino şi pe omuleţul palid. 

– Adio, Malvina! Adio pentru vecie! scâncea cu o voce subţirică omuleţul. 
Buratino se opri din fugă, se aplecă deasupra lui şi văzu cu mirare că acela era Pierro 

îmbrăcat cu aceeaşi cămaşă cu mânecile lungi, cu care apăru pe scena teatrului cu păpuşi. 
El zăcea cu capul în jos, înţepenit într-o brazdă rămasă în urma roţilor de căruţe şi, 

după cum se vede, se considera deja mort, de aceea şoptea acele cuvinte miraculoase: 
„Adio, Malvina, adio pentru vecie”, luându-şi rămas bun de la viaţă. 

Buratino începu să-l zgâlţâie, îl trase de picior, dar Pierro nu se mişca. Atunci Buratino 
scotoci prin buzunare, găsi o lipitoare care îi rămase de când căzuse în heleşteu şi i-o puse 
omuleţului fără de simţire pe nas. 


