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ȘCOALA ....................................................... 
Aria curriculară: Limbă și comunicare 
Disciplina: Comunicare în limba română 
Clasa pregătitoare..... 
Nr. ore/săptămână  -  5 ore 
Nr. ore/sem 1 -  85 ore 
Prof. inv. primar .......................................... 

 
Planificare calendaristică - semestrul I 

An şcolar 2015 - 2016 
 

Nr. 
crt. Unitatea de învățare Conținuturi Competențe specifice Nr. 

ore Săptămâna Observații 

1 Pași spre școală 
 

Probe de cunoaștere a elevului. Sugestii: probe 
de evidențiere a achizițiilor dobândite la grădiniță; 
proba de constatare a calității pronunției; proba 
pentru determinarea activităților specifice unor 
meserii; proba de analogii; proba de antonime; 
proba de completare lacunelor din propoziție; 
proba de “citire” a imaginilor, memorizări; 
frământări de limbă. • Comunicarea-schimb de 
informații între oameni (dialoguri despre viața de 
școlar, despre mediul înconjurător); • Comunicarea 
orală - identificarea unui obiect, informații despre 
forma și utilitatea unor obiecte; • Cartea-volum, 
coperte, foaie, pagini, numerotare, direcții de 
orientare în pagină; • Dialogul - convorbirea 
dintre două sau mai multe personae; • Propoziția, 
cuvântul, silaba - elemente de construcție a 
comunicării; • Organizarea scrierii. *Elemente 
grafice utilizate în procesul scrierii care facilitează 
însușirea literelor și scrierea în continuu. • 
Recapitulare. Evaluare • Ameliorare/dezvoltare  
 

 1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, 
pe teme familiare, rostit clar și rar 

 1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un 
mesaj scurt, rostit clar și rar 

 1.3 Identificarea sunetului inițial și/ sau final 
dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din 
propoziții rostite clar și rar 

 1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de 
mesaje orale, în contexte de comunicare 
cunoscute 

 2.1 Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor 
în enunțuri simple 

 3.4 Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor 
redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând 
interes pentru lucrul cu cartea 
4.2 Redactarea unor mesaje simple, în contexte 
uzuale de comunicare 

15 14/09/2015 - 
02/10/2015 
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2 În împărăția 
Toamnei 

 
 
 

 Sunetele a, m, u,n și literele mici și mari de 
tipar; Citirea literelor, silabelor, cuvintelor; 
Scrierea literelor mari de tipar; Comunicarea 
orală - discuții libere despre anotimpul toamna  

 (lunile anotimpului, succesiunea lor, 
caracteristicile anotimpului: fenomene ale 
naturii, modificări în lumea vie și activități ale 
oamenilor specifice fiecărui anotimp). 
Recapitulare. Evaluare. Ameliorare/dezvoltare  

 1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, 
pe teme familiare, rostit clar și rar 

 1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un 
mesaj scurt, rostit clar și rar 

 1.3 Identificarea sunetului inițial și/sau final  
 dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din 

propoziții rostite clar și rar 
 1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de 

mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 
 2.1 Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor 

în enunțuri simple 
 3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din 

universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de 
tipar 

 4.2 Redactarea unor mesaje simple, în contexte 
uzuale de comunicare 

20 05/10/2015 - 
30/10/2015 

 

3 Prietenie – floare 
roditoare 

 
 
 

 Sunetele i, e, r, c și literele mici și mari de tipar; 
Citirea literelor, silabelor, cuvintelor; Scrierea 
literelor mari de tipar; Comunicarea orală -
oferirea unor informații despre identitatea 
proprie sau despre identitatea membrilor 
familiei; Comunicarea orală - oferirea unor 
informații despre trăsăturile morale ale 
persoanelor, trăsături ce stau la baza prieteniei; 
Recapitulare. Evaluare. Ameliorare/dezvoltare  

 1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, 
pe teme familiare, rostit clar și rar 

 1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un 
mesaj scurt, rostit clar și rar 

 1.3 Identificarea sunetului inițial și/ sau final 
dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din 
propoziții rostite clar și rar 

 1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de 
mesaje orale, în contexte de comunicare 
cunoscute 

 2.1 Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor 
în enunțuri simple 

 2.2 Transmiterea unor informații referitoare la 
sine și la universul apropiat, prin mesaje scurte 

 3.1 Recunoasterea unor cuvinte uzuale, din  
universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de 
tipar 

 3.2 Identificarea semnificației unei/unor imagini 
care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente 
familiare 

 4.2 Redactarea unor mesaje simple, în contexte 
uzuale de comunicare 

20 09/11/2015 – 
04.12.2015 
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4. Iarna – crăiasa 
ținuturilor albe 

 
 
 

 Sunetele o,a, și literele mici și mari de tipar; 
Citirea literelor, silabelor, cuvintelor; Scrierea 
literelor mari de tipar; Comunicarea orală - 
discuții libere despre anotimpul iarna (lunile 
anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile 
anotimpului, fenomene ale naturii, modificari în 
lumea vie și activități ale oamenilor specifice 
fiecărui anotimp; Recapitulare. Evaluare 
Ameliorare/dezvoltare  

 1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, 
pe teme familiare, rostit clar și rar 

 1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un 
mesaj scurt, rostit clar și rar 

 1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de 
mesaje orale, în contexte de comunicare 
cunoscute 

 2.2 Transmiterea unor informații referitoare la 
sine și la universul apropiat, prin mesaje scurte 

 2.3 Participarea cu interes la dialoguri scurte, în 
situații de comunicare uzuală 

 3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul
apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar 

 3.2 Identificarea semnificației unei/ unor imagini 
care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente 
familiare 

 4.2 Redactarea unor mesaje simple, în contexte 
uzuale de comunicare 

  

10 07/12//2015 - 
18/12/2015 

 

5. Copilăria - o lume 
cu povești 

 
 
 

 Sunetele l, s, v, ș și literele mici și mari de tipar; 
Citirea literelor, silabelor, cuvintelor; Scrierea 
literelor mari de tipar; Comunicarea orală - 
discuții pe marginea unor basme clasice, 
povești, povestiri. Recapitulare. Evaluare 
Ameliorare/dezvoltare  

 1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, 
pe teme familiare, rostit clar și rar 

 1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un 
mesaj scurt, rostit clar și rar 

 1.3 Identificarea sunetului inițial și/ sau final 
dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din 
propoziții rostite clar și rar 

 1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de 
mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

 2.3 Participarea cu interes la dialoguri scurte, în 
situatii de comunicare uzuala 

 3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din  
 universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de 

tipar 
 3.2 Identificarea semnificației unei/ unor imagini 

care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente 
familiare 

 4.1 Trasarea elementelor grafice și a contururilor 
literelor, folosind resurse variate 

 4.2 Redactarea unor mesaje simple, în contexte 
uzuale de comunicare 

20 4/01/2016- 
29/01/2016 
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COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ   
PLANIFICARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
Clasa pregătitoare, an școlar 2015 - 2016 

Semestrul I 
 

UNITATEA 
DE 

ÎNVĂȚARE 
CONȚINUTURI PERIOADA/ 

NR.ORE 

COMPETEN-
ȚE 

SPECIFICE 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE 

PAȘI SPRE 
ȘCOALĂ 

 

(14 sept. -  2oct. 
2015) 

Evaluare inițială Săpt. I 
2 ore 

 - Identificarea nr. de cuvinte ce denumesc 
obiectele dintr-o imagine 
- identificarea nr. de sunete dintr-un cuvânt 
- gruparea unor obiecte după diferite criterii 

- fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/individuală; 
 

Comunicare orală 
 

Tema: ”Sunt școlar!” 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 

 

- formularea de întrebări/răspunsuri pe 
marginea unei imagini; 
- realizarea unui desen pentru a indica despre 
ce este vorba în mesaj; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- discuții despre comportamentul la școală; 
- exersarea unor formule de salut; 
 

- fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/individuală; 

Comunicare orală 
 

Tema: ”Familia mea” 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.2 

- formularea de întrebări/răspunsuri pe 
marginea unei imagini; 
- realizarea unui desen pentru a indica despre 
ce este vorba în mesaj; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- discuții despre comportamentul în familie; 
- exersarea unor formule de salut; 
- prezentarea unor albume personale cu 
fotografii; 

- fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/individuală; 
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Citire/lectură 
 

Memorizare poezia 
”Bună dimineața, școală!” 

de Andrei Ciurunga 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 

 

- formularea de întrebări/răspunsuri pe 
marginea unor imagini; 
- memorizarea poeziei; 
- formularea de propoziții despre rechizitele 
școlarului; 
- identificarea poziției spațiale a diverselor 
obiecte din imagini prezentate 
 

- fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuală; 

Citire/lectură 
 

Propoziții din două și trei 
cuvinte 

Săpt. II 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formulare de propoziții pe bază de imagini; 
- scriere de semne grafice ( punct, linii verticale); 
- răsfoirea unor cărți din colțul amenajat cu o 
minibibliotecă; 

- fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 

Comunicare orală 
 

Audierea poveștii  
”Țupa-Țup” 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 

 

- audierea poveștii; 
- povestirea pe baza unui șir de ilustrații; 
- exprimarea propriilor opinii referitoare la 
povestea audiată folosind metode specifice 
gândirii critice; 
- realizarea unui desen pentru a indica 
personajul pozitiv al poveștii; 
 

- fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- textul poveștii; 
-  forme de organizare: frontale, pe 
grupe, perechi, individuale; 

Elemente de construcție a 
comunicării 

 
Cuvinte din 2 silabe 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 

- identificarea nr. de silabe dintr-un cuvânt; 
- scriere de semne grafice; 
- participare la jocuri didactice; 

- fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 

Citire/ lectură 
 

Poveste după șir de 
ilustrații (Cum circulăm?) 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 

- formulare de propoziții cu suport intuitiv; 
- identificarea unor semne de circulație 
destinate în special pietonilor; 
- scrierea de semne grafice (linia oblică) 

- fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Comunicare orală 
 

Programul meu zilnic 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 

 

- formulare de propozitii având suport intuitiv; 
- identificarea de reguli de comportament ce 
trebuie respectate pe parcursul unei zile; 
- joc de rol 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 

Comunicare orală 
 

Audierea textului 
”Povestea cărții”  

de Emilia Căldăraru 

Săpt. III 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- audierea poveștii; 
- povestirea pe baza unui șir de ilustrații; 
- exprimarea propriilor opinii referitoare la 
povestea audiată folosind metode specifice 
gândirii critice; 
- scrierea de semne grafice; 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 

Elemente de construcție a 
comunicării 

 
Propozitie-cuvânt-silabă 

3 ore 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formulare de propoziții pe bază de imagini; 
- scriere de semne grafice (linii orizontale, 
oblice, cârligul); 
- exerciții de despărțire în silabe a unor 
cuvinte din 2-3 silabe; reprezentare grafică; 
- jocuri didactice; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 

Ameliorare/Dezvoltare 
 

”Ne jucăm și învățăm!” 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- recunoașterea poveștilor/personajelor pe 
bază de imagini; 
- ex. antonime; 
- scrierea de semne grafice; 
- jocuri didactice; 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 
 

ÎN ÎMPĂRĂȚIA 
TOAMNEI 

 

(5 oct. – 30 oct. 
2015) 

Comunicare orală 
 

Toamna  
(lunile, caracteristici) 

Săpt. IV 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formulare de propoziții pe bază de suport 
intuitiv; 
- identificarea caracteristicilor anotimpului 
toamna; 
- identificarea sunetului ”a” în diferite cuvinte; 
- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 

-fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Elemente de construcție a 
comunicării 

 
Sunetul și literele a, A 

2 ore 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”a” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea literei ”A”; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 
 

Comunicare orală 
 

Audierea textului  
”Păsări călătoare”   

de Luca Mantu 
 
 
 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- audierea textului; 
- formulare de răspunsuri la întrebările ce 
vizează conținutul textului; 
- jocul de rol; 
-  utilizarea cuvintelor noi în enunțuri adecvate; 
- numărarea cuvintelor dintr-un enunț; 
- realizarea unui desen ce ilustrează o 
secvență din textul audiat; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 
 
 

Ameliorare/dezvoltare 1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

 

- formulare de propoziții cu suport intuitiv; 
- realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Elemente de construcție a 
comunicării 

 
”Toamna - zâna ținuturilor 

bogate” 
 

Propozitie-cuvânt-silabă 

Săpt. V 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formulare de propoziții pe bază de imagini; 
- scriere de semne grafice; 
- exerciții de despărțire în silabe a unor 
cuvinte din 2-3 silabe; reprezentare grafică; 
- jocuri didactice; 
-  realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Comunicare orală 
 

”Toamna în livadă ” 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

formulare de propoziții pe bază de imagini; 
- exerciții de despărțire în silabe a unor 
cuvinte din 2-3 silabe; reprezentare grafică; 
- jocuri didactice; 
-  realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Citire/scriere 
 

Sunetul și literele ”m, M” 

2 ore 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”m” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”M”; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 

Audiere/ memorizare 
poezia ”Toamna ”de  

Lucia Muntean 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- audierea poeziei și formulare de propoziții ca 
răspunsuri la întrebările ce vizează înțelegerea 
textului; 
- scrierea/desenarea literelor ”A, M”; 
-  realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Elemente de construcție a 
comunicării 

 
Sărbătoarea cuvântului 

”MAMA” 

Săpt. VI 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formulare de propoziții pe bază de imagini; 
- exerciții de despărțire în silabe a unor 
cuvinte din 2-3 silabe; reprezentare grafică; 
- jocuri didactice; 
-  realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
- scrierea/desenarea cuvântului ”MAMA”; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Comunicare orală 
 

”Toamna – zâna 
belșugului” 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formulare de propoziții pe bază de imagini; 
- exerciții de despărțire în silabe a unor 
cuvinte din 2-3 silabe; reprezentare grafică; 
- jocuri didactice; 
-  realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Citire/lectură 
 

Sunetul și literele 
” u, U” 

2 ore 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”u” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”U”; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 

Audierea poveștii  
”Cei trei purceluși”  

de Serghei Mihailov 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- audierea poveștii; 
- povestirea pe baza unui șir de ilustrații; 
- exprimarea propriilor opinii referitoare la 
povestea audiată folosind metode specifice 
gândirii critice; 
- realizarea unui desen ce ilustrează o scenă 
din poveste; 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Ameliorare și dezvoltare 
 

Sunetele și literele  
A, M, U 

Săpt. VII 
2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formulare de propoziții pe bază de imagini; 
- exerciții de despărțire în silabe a unor 
cuvinte din 2-3 silabe; reprezentare grafică; 
- jocuri didactice; 
-  realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 



� 10 � 

Citire/scriere 
 

Sunetul și literele n, N 

 
2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”n” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”N”; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 

Memorizare poezia 
”TOAMNA ” de 

Demostene Botez 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formularea de întrebări/răspunsuri pe 
marginea unor imagini; 
- memorizarea poeziei; 
- formularea de propoziții despre fructe și 
legume de toamnă, despre grădina de legume; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

PRIETENIE- 
FLOARE 

RODITOARE 
 

(9 nov. – 4 dec. 
2015) 

Ameliorare/dezvoltare 
Evaluare 

 
Sunetele și literele  

A, M, U, N 

Săpt. VIII 
2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetelor ”a, m, u, n” în diferite 
cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literelor ”A, M, U, N”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Elemente de construcție a 
comunicării 

 
Sinonime 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- jocuri didactice; 
- realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
- identificarea de perechi de cuvinte cu 
același înțeles; 
- ex de despărțiri în silabe; 
 

fișe de lucru 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Citire/scriere 
 

Sunetul și literele i, I 

2 ore 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”i” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”I”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 

Audierea unui frag. 
”CUORE”de  

Edmondo de Amicis 

Săpt. IX 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- audierea textului ”Cuore”; 
- povestirea pe baza unui șir de ilustrații; 
- exprimarea propriilor opinii referitoare la 
povestea audiată folosind metode specifice 
gândirii critice; 
- realizarea unui desen ce ilustrează 
conținutul textului; 
- exprimarea propriei păreri despre o relație 
de prietenie; 
 

fișe de lucru 
-  imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Citire/scriere 
 

Sunetul și literele e, E 

2 ore 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 
4.2 
4.3 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”e” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”E”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 

Memorizare poezia 
”Doi frați cuminți” de  

Elena Farago 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- audierea poeziei și formulare de propoziții ca 
răspunsuri la întrebările ce vizează 
înțelegerea textului; 
- realizarea unui desen ce ilustrează 
comportamentul pozitiv al celor doi frați; 
- realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini 

- fișe de lucru 
-  imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Ameliorare/dezvoltare 1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetelor ”a, m, u,n, e”  în 
diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literelor ”A, M, U, N, E”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru 
-  imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Citire/scriere 
 

Sunetul și literele r, R 

Săpt.X 
2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”R” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”R”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Elemente de construcție  
a comunicării 

 
Antonime 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- jocuri didactice; 
- realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
- identificarea de perechi de cuvinte cu  
înțeles opus; 
- ex de despărțiri în silabe; 
 

fișe de lucru 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare:activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 
 

Audierea textului 
”Cel mai bun prieten” 

De Victor Sivetidis 
 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

audierea textului; 
- povestirea pe baza unui șir de ilustrații; 
- exprimarea propriilor opinii referitoare la 
povestea audiată folosind metode specifice 
gândirii critice; 
- realizarea unui desen ce ilustrează conținutul 
textului; 
-exprimarea propriei păreri despre o relație de 
prietenie; 

fișe de lucru 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Ameliorare/dezvoltare 1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.1. 
3.2 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetelor ”a, m, u, n, e, r” în 
diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literelor ”A, M, U, N, E, R” 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru 
- imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Citire/scriere 
 

Sunetul și literele C, c 

Săpt.XI 
 

2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”C” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”C”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 

Audierea frag. 
”Buratino fuge din Țara 

proștilor și pe drum 
întâlnește un prieten” 

de Alexei Tolstoi 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- audierea textului; 
- povestirea pe baza unui șir de ilustrații; 
- exprimarea propriilor opinii referitoare la 
povestea audiată folosind metode specifice 
gândirii critice; 
- realizarea unui desen ce ilustrează 
conținutul textului; 
- exprimarea propriei păreri despre o relație 
de prietenie; 
 

- fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Ameliorare/dezvoltare 
Evaluare 

 
Recapitulare/evaluare 
Sunetele și literele a-c 

2 ore 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetelor ”a, m, u, n, e, r, c” în 
diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literelor ”A,M,U,N,E,R,C”; 
-  citirea cuvintelor asociate unor imagini; 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale 
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IARNA - 
CRĂIASA 

ȚINUTURILOR 
ALBE 

 

(7-18 DEC. 2015) 

Comunicare orală 
 

Iarna (caracteristici, lunile, 
sărbători) 

Săpt. XII 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formulare de propoziții pe bază de suport 
intuitiv; 
- identificarea caracteristicilor anotimpului 
iarna; 
- enumerarea sărbătorilor de iarnă; 
- jocuri de rol 

- planșe, mijloace TIC, jetoane; 

Citire/scriere 
 

Sunetul și literele o, O 

 
 

2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”O” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”O”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 
 

Sărbătorile de iarnă 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

formulare de propoziții pe bază de suport intuitiv; 
- identificarea caracteristicilor anotimpului iarna; 
- enumerarea și discutarea semnificațiilor 
sărbătorilor de iarnă 
 jocuri de rol; 
- realizarea unui desen ce ilustrează un obicei 
de iarnă la români; 
 

planșe, mijloace TIC, jetoane 

Comunicare orală 
 

Memorizare Colind: 
”Astăzi s-a născut Hristos” 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

 

- audierea poeziei și formulare de propoziții ca 
răspunsuri la întrebările ce vizează 
înțelegerea textului; 
- discuții libere referitoare la obiceiurile de 
Crăciun ale românilor; 
 

- planșe, mijloace TIC; 
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Citire/scriere 
 

Sunetul și literele ă, Ă 

Săpt.XIII 
 

2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”ă” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”Ă”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 

Legenda bradului 
Obiceiuri de ANUL NOU 

 
 
 

3 ore 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formulare de propoziții pe bază de suport 
intuitiv; 
- enumerarea și discutarea semnificațiilor 
sărbătorilor de iarnă 
- jocuri de rol; 
- realizarea unui desen ce ilustrează un obicei 
de iarnă la români; 
 

- planșe, mijloace TIC; 

COPILĂRIA -  
O LUME CU 
POVEȘTI 

 

(4 - 29 IAN 2016) 

Comunicare orală 
 

Discuții libere 
”Cum am petrecut vacanța 

de iarnă?” 
 

Săpt. XIV 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- formulare de propoziții pe bază de suport 
intuitiv; 
- jocuri de rol; 
- realizarea unui desen ce ilustrează un 
aspect din vacanța de iarnă; 
 

planșe, mijloace TIC; 

Citire/scriere 
 

Sunetul și literele L, l 

 
 

2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”l” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”L”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Comunicare orală 
 

Audierea textului 
”Poveste de iarnă” de 
Mircea Sântimbreanu 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- audierea textului; 
- povestirea pe baza unui șir de ilustrații; 
- exprimarea propriilor opinii referitoare la 
povestea audiată folosind metode specifice 
gândirii critice; 
- realizarea unui desen ce ilustrează conținutul 
textului; 
 

planșe, mijloace TIC; 

Ameliorare/dezvoltare 
Evaluare 

 
Recapitulare/evaluare 
Sunetele și literele a-l 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 
4.2 
4.3 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetelor ”a-l” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literelor ”A-L”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
-  imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale 

Comunicare orală 
 

Memorizare poezia 
”Somnoroase păsărele”  

de Mihai Eminescu 

Săpt XV 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

 

- audierea poeziei și formulare de propoziții ca 
răspunsuri la întrebările ce vizează înțelegerea 
textului; 
- date despre autor 
- ilustrarea prin desen a conținutului poeziei; 
- memorarea poeziei; 
 

planșe, mijloace TIC; 

Citire/scriere 
 

Sunetul și literele s, S 

 
 

2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”s” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”S”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Elemente de construcție  
a comunicării 

 
Omonime 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- jocuri didactice; 
- realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
- formulare de propoziții care să ilustreze 
faptul că un cuvânt poate avea mai multe 
înțelesuri; 

fișe de lucru 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare:activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Ameliorare/dezvoltare 
Evaluare 

 
Recapitulare/evaluare 
Sunetele și literele a-s 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 
4.2 
4.3 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetelor ”a-s” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literelor ”A-S”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 

Audierea basmului 
”Rățușca cea urâtă” 
de H.C. Andersen 

Săpt. XVI 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- audierea textului; 
- povestirea pe baza unui șir de ilustrații; 
- exprimarea propriilor opinii referitoare la 
povestea audiată folosind metode specifice 
gândirii critice; 
- realizarea unui desen ce ilustrează conținutul 
textului; 
 

Planșe, mijloace TIC; 

Citire/scriere 
 

Sunetul și literele V, v 

 
 

2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”v” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”V”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Elemente de construcție a 
comunicării 

 
Omonime 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- jocuri didactice; 
- realizarea corespondenței între imagine și 
cuvânt; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
- formulare de propoziții care să ilustreze 
faptul că un cuvânt poate avea mai multe 
înțelesuri; 

fișe de lucru 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Ameliorare/dezvoltare 
Evaluare 

 
Recapitulare/evaluare 
Sunetele și literele a-v 

1 oră 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 
4.2 
4.3 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetelor”a-v” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literelor ”A-V”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

Comunicare orală 
 

Audierea basmului 
”Degețica” de  

H.C. Andersen 

Săpt. XVII 
1 oră 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- audierea textului; 
- povestirea pe baza unui șir de ilustrații; 
- exprimarea propriilor opinii referitoare la 
povestea audiată folosind metode specifice 
gândirii critice; 
- realizarea unui desen ce ilustrează conținutul 
textului; 
 

Planșe, mijloace TIC; 

Citire/scriere 
 

Sunetul și literele ș, Ș 

 
 

2 ore 

1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetului ”s” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literei ”Ș”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru din auxiliarul CLR, Ed. 
Taida, Iași, 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
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Ameliorare/dezvoltare 
Evaluare 

 
Recapitulare/evaluare 
Sunetele și literele a-ș 

2 ore 1.1 
1.2 
1.3 
2.2 
2.3 
3.4 
4.1 
4.2 
4.3 

- ex. de despărțiri în silabe/identificare sunete, 
folosind metoda fonetică -analitico- sintetică; 
- identificarea sunetelor ”a-ș” în diferite cuvinte; 
- participarea la jocuri de grup; 
- punerea în corespondență a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită; 
- scrierea/desenarea literelor ”A-Ș”; 
- citirea cuvintelor asociate unor imagini; 
 

fișe de lucru 
- jetoane, imagini, mijloace TIC, 
- forme de organizare: activitate 
frontală/pe grupe/individuale; 
 

 
 
 
 
Autor: prof. înv. primar, CORINA PALADE, Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 
 

Întregul cuprins al planificării are valoare orientativă. Centrarea activității didactice pe formarea de competențe este un 
proces complex ce implică schimbări majore în planul didacticii fiecărei discipline. Planificarea va fi personalizată în funcție de 
particularitățile fiecărei clase de elevi și creativitatea fiecărui cadru didactic.  


