
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 
 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

tematică/ 

direcţii de 

explorare a 

comport.  

pozitive/ 

atitudinilor 

Competenţe specifice Conţinuturi vizate/activate Săpt. 
Nr. 

ore 

Nr 

pag 

SEMESTRUL I 

Evaluare iniţială – radiografia achiziţiilor dobândite anterior; verificarea acuităţii vizuale şi auditive;  

                              - capacitatea de comunicare; 

                              - calitatea pronunţiei; 

                              - abilităţi de lucru cu diferite instrumente şi materiale; 

1 săptămână 

S1 

1. U1 
Acasă şi 

la 

şcoală 
 

 

 

1.1 identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate; 

1.2 identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj 

rostit cu claritate, 

1.3 identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri 

rostite cu claritate; 

1.4 exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1 formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii 

de comunicare; 

2.2 transmiterea unor informaţii prin intermediul 

mesajelor simple; 

2.3 participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite 

contexte de comunicare; 

2.4 exprimarea propriilor idei referitoare la contexte 

familiare, manifestând interes şi încredere în sine; 

3.1 citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu 

litere de tipar sau de mână; 

3.2 identificarea mesajului unui scurt text care prezintă 

întâmplări, fenomene, evenimente familiare; 

3.3 identificarea semnificaţiei unor simboluri din 

universul familiar, care transmit mesaje simple; 

Acte de vorbire – a saluta, a se prezenta; a formula o  

idee / o părere; 

 

Dialogul: oferirea de informaţii despre identitatea proprie, 

familie, viaţa de şcolar; despre mediul social şi natural 

apropiat, igiena personală; prieteni, colegi de clasă; 

 

Cartea - intuirea abecedarului 

    -  numerotarea paginilor  

    - direcţii de orientare în pagină; 

 

Fonetică: sunetele limbii române:  

- vocalele; 

-  pronunţarea vocalelor; pronunţarea diftongilor; 

- familiarizarea cu diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă; 

 
Litere mici şi mari de tipar (actualizare)  

- literele a,A;  ă,Ă;  â,Â;  î,Î;  e,E;  i,I;  o,O;  u,U; 

- literele formate numai din linii curbe: c,C; o,O; u,U; 

s,S; ş,Ş; j,J; 

- literele formate din 1, 2 linii drepte: i,I; l,L; t,T, ţ,Ṭ , 

v,V; x,X;  

- literele formate din 3,4 linii drepte: e, E; f,F; m,M; 

n,N; z,Z; h,H  

- literele formate din linii drepte si curbe : b,B; d,D; 

g,G; p,P; r,R;  

 

Grupurile de litere ce şi ci 
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4.3 exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul 

limbajelor convenţionale şi neconvenţionale; 

 

 

 

 

Citirea cuvintelor monosilabice; 

Citirea cuvintelor plurisilabice; 

Observarea ortografiei substantivelor proprii; (scrierea cu 

majusculă) 

 

Poziţia corectă în timpul scrisului 

Semne grafice (actualizare): 

- linia 

- cârligul 

- noduleţul  

- bastonul 

- zala 

- steguleţul 

- biciul 

- semiovalul 

- ovalul 

- bucla 

 

Cuvântul. Propoziţia / Enunţul: Utilizarea cuvintelor 

noi în contexte variate; Cuvinte cu sens opus; intonarea 

propoziţiilor enunţiative şi interogative; 

 

Citirea cuvintelor: Citirea corectă a pronumelor 

personale şi a formelor de indicativ ale verbului „a fi” (eu, 

el… şi este, era etc.) 
Citirea propoziţiilor /enunţurilor; 

Scrierea funcţională: observarea modului de redactare a 

unei invitaţii; 

 

Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea 

interlocutorului, păstrarea ideii; 

2. U2 

În 

lumea 

cărţilor 

1.1 identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate; 

1.2 identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj 

rostit cu claritate, 

1.3 identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri 

rostite cu claritate; 

1.4 exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

Acte de vorbire – a formula o idee, o părere; 

 

Cuvântul. Propoziţia / Enunţul: intonarea propoziţiilor 

enunţiative şi interogative; Citirea cuvintelor care se scriu 

cu i sau ii la final; 

 

Cartea: numerotarea paginilor, direcţii de orientare în 

pagină; 

 

Forme ale discursului oral: descrierea unui obiect 

(cartea) 
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2.1 formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii 

de comunicare; 

2.2 transmiterea unor informaţii prin intermediul 

mesajelor simple; 

2.3 participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite 

contexte de comunicare; 

2.4 exprimarea propriilor idei referitoare la contexte 

familiare, manifestând interes şi încredere în sine; 

3.1 citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu 

litere de tipar sau de mână; 

3.2 identificarea mesajului unui scurt text care prezintă 

întâmplări, fenomene, evenimente familiare; 

3.3 identificarea semnificaţiei unor simboluri din 

universul familiar, care transmit mesaje simple; 

3.4 exprimarea interesului pentru lectura unor texte 

simple, susţinute de suport imagistic; 

4.1 scrierea literelor de mână; 

4.2 redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte 

scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse; 

4.3 exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul 

limbajelor convenţionale şi neconvenţionale; 

Dialogul: oferirea de informaţii despre prieteni; 

 

Textul. Observarea modului de scriere a titlului. Aşezarea 

textului în pagină. Alineatele. Aşezarea în pagină a 

textului în versuri. 

Citirea textelor scurte;  

Textul cu dialog. Citirea textului care conţine dialog; 

Scrierea caligrafică pe liniatură tip I. 

Scrierea caligrafică a literelor mici şi mari de mână: i,I; u, 

U; n, N;c,C; e, E; a, A; ă, Ă; 

 

Ortografia: Scrierea ortografică a cuvintelor. Scrierea 

substantivelor proprii cu iniţială mare. Scrierea corectă a 

cuvintelor care conţin grupurile de litere ce şi ci; 

Scrierea funcţională: Copieri de litere, silabe, cuvinte, 

enunţuri. Transcrieri de litere, silabe, cuvinte. Folosirea 

punctului la finalul propoziţiei; 

 

Vocabular: cuvinte cu sens opus; 

 

 

3. U3 

Întâm-

plări cu 

tâlc 

1.1 identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate; 

1.2 identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj 

rostit cu claritate, 

1.3 identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri 

rostite cu claritate; 

1.4 exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1 formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii 

de comunicare; 

2.2 transmiterea unor informaţii prin intermediul 

mesajelor simple; 

Acte de vorbire – a formula o idee, o părere, o rugăminte; 

 

Cuvântul. Propoziţia / Enunţul: Utilizarea cuvintelor 

noi în contexte variate; Citirea cuvintelor care conţin 

diftongii ea, oa; 

 

Dialogul: oferirea de informaţii despre mediul social şi 

natural apropiat,  prieteni; 

 

Forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări 

auzite / trăite; 

 

Vocabular: cuvinte cu sens asemănător / cuvinte cu sens 

opus; cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit; 
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2.3 participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite 

contexte de comunicare; 

2.4 exprimarea propriilor idei referitoare la contexte 

familiare, manifestând interes şi încredere în sine; 

3.1 citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu 

litere de tipar sau de mână; 

3.2 identificarea mesajului unui scurt text care prezintă 

întâmplări, fenomene, evenimente familiare; 

3.3 identificarea semnificaţiei unor simboluri din 

universul familiar, care transmit mesaje simple; 

3.4 exprimarea interesului pentru lectura unor texte 

simple, susţinute de suport imagistic; 

4.1 scrierea literelor de mână; 

4.2 redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte 

scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse; 

4.3 exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul 

limbajelor convenţionale şi neconvenţionale; 

Textul. Citirea textelor scurte; Titlul. Alineatele.  

Scrierea caligrafică a literelor mici şi mari de mână r, R, 

m, M, o, O, ş, Ş, l, L; 

 

Ortografia: Scrierea ortografică a cuvintelor. Scrierea 

substantivelor proprii cu iniţială mare. Scrierea cu 

majusculă la începutul propoziţiei şi al titlului; 

Scrierea funcţională: Copieri de cuvinte. Transcrieri de 

cuvinte şi propoziţii. Copierea sau transcrierea unui scurt 

text; 

 

Organizarea textului scris: plasarea datei, a titlului, 

folosirea alineatelor; 

 

Punctuaţia: Punctul. Semnul întrebării. Linia de dialog. 

 

 

 

 

 

 

4 U4 

Fapte 

bune 

1.1 identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate; 

1.2 identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj 

rostit cu claritate, 

1.3 identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri 

rostite cu claritate; 

1.4 exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1 formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii 

de comunicare; 

2.2 transmiterea unor informaţii prin intermediul 

mesajelor simple; 

2.3 participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite 

contexte de comunicare; 

2.4 exprimarea propriilor idei referitoare la contexte 

familiare, manifestând interes şi încredere în sine; 

Acte de vorbire – a formula o idee, o părere; 

 

Cuvântul. Propoziţia / Enunţul: Utilizarea cuvintelor 

noi în contexte variate; 

 

Dialogul: oferirea de informaţii despre familie, mediul 

natural şi social apropiat, igiena personală; 

 

Reguli de vorbire eficientă: păstrarea ideii; 

 

Forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări 

trăite / auzite; descrierea unei persoane; descrierea unui 

obiect; 

 

Vocabular: cuvinte cu sens asemănător / cuvinte cu sens 

opus; cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit; 

Textul. Citirea textelor scurte; Titlul. Alineatele. 

Scrierea caligrafică a literelor mici şi mari de mână : î,Î,â;  

ţ, Ţ, p, P, d, D, g, G,; 
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3.1 citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu 

litere de tipar sau de mână; 

3.2 identificarea mesajului unui scurt text care prezintă 

întâmplări, fenomene, evenimente familiare; 

3.3 identificarea semnificaţiei unor simboluri din 

universul familiar, care transmit mesaje simple; 

3.4 exprimarea interesului pentru lectura unor texte 

simple, susţinute de suport imagistic; 

4.1 scrierea literelor de mână; 

4.2 redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte 

scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse; 

4.3 exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul 

limbajelor convenţionale şi neconvenţionale; 

Ortografia: Scrierea ortografică a cuvintelor. Scrierea 

substantivelor proprii cu iniţială mare. Scrierea cu 

majusculă la începutul propoziţiei şi al titlului; 

 

Punctuaţia: Punctul. Semnul întrebării. Linia de dialog. 

Scrierea funcţională: Copieri de cuvinte. Transcrieri de 

cuvinte şi propoziţii. Copierea sau transcrierea unui scurt 

text; 

 

Fonetică: despărţirea în silabe a cuvintelor care conţin 

vocale în hiat; Citirea cuvintelor ce conţin diftongii ia, ea; 

Grupurile de litere: ge, gi 

 

Ortografia:scrierea corectă a cuvintelor care conţin 

grupurile de litere ge şi gi; 

Scrierea funcţională: scrisoarea. 

Vacanţa de iarnă: 19 decembrie 2014 – 4 ianuarie 2015 

5. U5 

Caruselul 

anotimpu-

rilor 

1.1 identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate; 

1.2 identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj 

rostit cu claritate, 

1.3 identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri 

rostite cu claritate; 

1.4 exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1 formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii 

de comunicare; 

2.2 transmiterea unor informaţii prin intermediul 

mesajelor simple; 

2.3 participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite 

contexte de comunicare; 

2.4 exprimarea propriilor idei referitoare la contexte 

familiare, manifestând interes şi încredere în sine; 

3.1 citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu 

litere de tipar sau de mână; 

 

Acte de vorbire –  a formula o idee, o părere. 

 

Cuvântul. Propoziţia / Enunţul: utilizarea cuvintelor noi 

în contexte adecvate; 

 

Dialogul: oferirea de informaţii despre familie, mediul 

natural şi social apropiat, igiena personală; 

 

Forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări 

trăite; descrierea unui obiect; 

Textul. Citirea textelor scurte; Titlul. Alineatele. 

Scrierea caligrafică a literelor mici şi mari de mână b, B, 

z, Z, f, F, j, J, h, H, x, X; 

 

Ortografia: Scrierea ortografică a cuvintelor. Scrierea 

substantivelor proprii cu iniţială mare. Scrierea cu 

majusculă la începutul propoziţiei şi al titlului; 

 

Punctuaţia: Punctul. Semnul întrebării. Linia de dialog. 

 

Scrierea funcţională: Copieri de cuvinte. Transcrieri de 

cuvinte şi propoziţii. Copierea sau transcrierea unui scurt 

text;Jurnalul;  

 

S 14-17 

 

28 Pag. 

54-64 



 

 

3.2 identificarea mesajului unui scurt text care prezintă 

întâmplări, fenomene, evenimente familiare; 

3.3 identificarea semnificaţiei unor simboluri din 

universul familiar, care transmit mesaje simple; 

3.4 exprimarea interesului pentru lectura unor texte 

simple, susţinute de suport imagistic; 

4.1 scrierea literelor de mână; 

4.2 redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte 

scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse; 

4.3 exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul 

limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 

Vocabular: cuvinte cu sens asemănător ; cuvinte cu 

înţeles opus; 

 

Fonetică: despărţirea în silabe a cuvintelor care conţin 

diftongi / vocale în hiat 

                                                       VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ  1 februarie 2015 - 8 februarie 2015    

6. U6 

Călători şi 

călătorii 

 

 1.1 identificarea semnificaţiei 

unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate; 

1.2 identificarea unor informaţii 

variate dintr-un mesaj rostit cu 

claritate, 

1.3 identificarea unor sunete, 

silabe, cuvinte în enunţuri rostite 

cu claritate; 

1.4 exprimarea interesului 

pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare 

cunoscute; 

2.1 formularea unor enunţuri 

proprii în diverse situaţii de 

comunicare; 

2.2 transmiterea unor informaţii 

prin intermediul mesajelor 

simple; 

2.3 participarea cu interes la 

dialoguri simple, în diferite 

Acte de vorbire: a formula o idee/ o părere; 

 

Cuvântul. Propoziţia / Enunţul Utilizarea cuvintelor noi în contexte 

adecvate; Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative 

 

Forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări trăite; descrierea 

unui obiect; 

Textul. Citirea textelor scurte; Titlul. Alineatele 

 

Literele mici şi mari de tipar şi de mână  
Grupurile de litere che, chi, ghe, ghi  

 

Alfabetul limbii române  
Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice  

 

Ortografie 

Scrierea ortografică a cuvintelor  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere che, chi, ghe, ghi  

Scrierea caligrafică pe liniatură tip I  

Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30 de 

cuvinte). Dictări  

 

Dialogul 

Oferirea unor informaţii despre mediul social şi natural apropiat; 
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contexte de comunicare; 

2.4 exprimarea propriilor idei 

referitoare la contexte familiare, 

manifestând interes şi încredere 

în sine; 

3.1 citirea unor cuvinte şi 

propoziţii scurte scrise cu litere 

de tipar sau de mână; 

3.2 identificarea mesajului unui 

scurt text care prezintă 

întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare; 

3.3 identificarea semnificaţiei 

unor simboluri din universul 

familiar, care transmit mesaje 

simple; 

3.4 exprimarea interesului 

pentru lectura unor texte simple, 

susţinute de suport imagistic; 

4.1 scrierea literelor de mână; 

4.2 redactarea unor mesaje 

scurte, formate din cuvinte scrise 

cu litere de mână, folosind 

materiale diverse; 

4.3 exprimarea unor idei şi 

sentimente prin intermediul 

limbajelor convenţionale şi 

neconvenţionale 

Repovestirea unor întâmplări auzite  

Descrierea unui obiect/ a unei persoane  

Literele mici şi mari de tipar şi de mână  

 

Alfabetul limbii romane 

Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice  

Citirea propoziţiilor/ enunţurilor  

Citirea textelor scurte (de maxim 75 de cuvinte, introduse progresiv)  

Aşezarea textului în pagină  

Titlu. Autor. Alineate  

 

Literele mici şi mari de mână  

Grupurile de litere che, chi, ghe, ghi  

Scrierea ortografică a cuvintelor  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere che, chi, ghe, ghi  

Scrierea caligrafică pe liniatură tip I  

 

Punctuaţia: Punctul. Semnul întrebării. Linia de dialog. 

 

Scrierea funcţională 

Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30 de 

cuvinte). Dictări  

 

Vocabular 

Cuvinte cu sens asemănător  

Cuvinte cu sens opus  

Despărţirea cuvintelor în silabe intuitiv, fără cunoaşterea regulilor; 

 
 

7. U7 

Natura ne 

învaţă 

1.1. Identificarea semnificaţiei 

unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate  

1.3. Identificarea unor sunete, 

silabe, cuvinte în enunţuri rostite 

cu claritate  

 

Acte de vorbire –  a formula o idee, o părere. 

 

Cuvântul. Propoziţia / Enunţul: Utilizarea cuvintelor noi în contexte 

variate; 

 

Dialogul: oferirea de informaţii despre familie, mediul natural şi social 

apropiat, igiena personală; 

 

Forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări trăite; descrierea 

unui obiect; 
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1.4. Exprimarea interesului 

pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare 

cunoscute  

2.1. Formularea unor enunţuri 

proprii în diverse situaţii de 

comunicare  

Transmiterea unor informaţii 

prin intermediul mesajelor 

simple  

3.1. Citirea unor cuvinte şi 

propoziţii scurte, scrise cu litere 

de tipar sau de mână  

3.2. Identificarea mesajului unui 

scurt text care prezintă 

întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare  

3.4. Exprimarea interesului 

pentru lectura unor texte simple, 

susţinute de suport imagistic  

4.1. Scrierea literelor de mână  

4.2. Redactarea unor mesaje 

scurte, formate din cuvinte scrise 

cu litere de mână, folosind 

materiale diverse  

Textul. Citirea textelor scurte; Titlul. Alineatele. 

 

Alfabetul limbii române  

Cuvinte care conţin diftongul uă (fără terminologie)  

Citirea propoziţiilor/ enunţurilor  

Citirea textelor scurte  

 

Ortografia 

Scrierea ortografică a cuvintelor  

Scrierea caligrafică pe liniatură tip I  

Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor  

 

Scrieri functionale 

Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30 de 

cuvinte). Dictări  

Scrisoarea.  

Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunţuri), pornind de la experienţe trăite  

 

Vocabular 

Cuvinte cu sens asemănător  

Cuvinte cu sens opus  

Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit  

 

                                                                                                  Să ştii mai multe, să fii mai bun! 30 martie – 3 aprilie                                                               S 25                                                

Vacanţa de primăvară: 6 aprilie – 15 aprilie 2015 

8. U8 

Sărbătoare  şi 

culoare 

1. Identificarea semnificaţiei 

unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate  

 

Acte de vorbire –  a formula o idee, o părere. 

Cuvântul. Propoziţia / Enunţul: Utilizarea cuvintelor noi în contexte 

variate; 
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 1.3 identificarea unor sunete, 

silabe, cuvinte în enunţuri rostite 

cu claritate; 

1.4 exprimarea interesului 

pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare 

cunoscute; 

2.1. Formularea unor enunţuri 

proprii în diverse situaţii de 

comunicare  

Transmiterea unor informaţii 

prin intermediul mesajelor 

simple  

2.2. Transmiterea unor 

informaţii prin intermediul 

mesajelor simple  

2.4. Exprimarea propriilor idei 

referitoare la contexte familiare, 

manifestând interes şi încredere 

în sine  

3.1. Citirea unor cuvinte şi 

propoziţii scurte, scrise cu litere 

de tipar sau de mână  

3.2. Identificarea mesajului unui 

scurt text care prezintă 

întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare  

4.2. Redactarea unor mesaje 

scurte, formate din cuvinte scrise 

cu litere de mână, folosind 

materiale diverse  

4.3. Exprimarea unor idei şi 

sentimente prin intermediul 

Dialogul: oferirea de informaţii despre familie, mediul natural şi social 

apropiat, igiena personală; 

 

Forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări trăite; descrierea 

unui obiect; 

Textul. Citirea textelor scurte; Titlul. Alineatele. 

 

Alfabetul limbii române  

Cuvinte care conţin diftongul uă (fără terminologie)  

Citirea propoziţiilor/ enunţurilor  

Citirea textelor scurte  

 

Ortografia 

Scrierea ortografică a cuvintelor  

Scrierea caligrafică pe liniatură tip I  

Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor  

 

Punctuaţia  
Punctul  

Semnul întrebării  

Linia de dialog  

 

Organizarea textului scris  
Scrierea caligrafică pe liniatură tip I  

Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor  

 

Scrieri functionale 

Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30 de 

cuvinte). Dictări  

Felicitarea 

Biletul.  

Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunţuri), pornind de la experienţe trăite  

 

Vocabular 

Cuvinte cu sens asemănător  

Cuvinte cu sens opus  

Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit  

 



limbajelor convenţionale şi 

neconvenţionale 

9. U9 

De vorbă cu 

apa 

1. Identificarea semnificaţiei 

unui mesaj oral, pe teme 

accesibile, rostit cu claritate  

1.2. Identificarea unor informaţii 

variate dintr-un mesaj rostit cu 

claritate  

1.3. Identificarea unor sunete, 

silabe, cuvinte în enunţuri rostite 

cu claritate  

1.4. Exprimarea interesului 

pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare 

cunoscute  

2.1. Formularea unor enunţuri 

proprii în diverse situaţii de 

comunicare  

2.3. Participarea cu interes la 

dialoguri simple, în diferite 

contexte de comunicare  

2.4. Exprimarea propriilor idei 

referitoare la contexte familiare, 

manifestând interes şi încredere 

în sine  

3.1. Citirea unor cuvinte şi 

propoziţii scurte, scrise cu litere 

de tipar sau de mână  

4.1. Scrierea literelor de mână  

4.2. Redactarea unor mesaje 

scurte, formate din cuvinte scrise 

cu litere de mână, folosind 

materiale diverse  

Acte de vorbire: a formula o idee/ o părere; 

 

Dialogul 

Oferirea unor informaţii despre: identitatea proprie, familie, prieteni, colegi 

de clasă, mediul social şi natural apropiat 

 

Forme ale discursului oral  
Povestirea unor întâmplări trăite  

Repovestirea unor întâmplări auzite  

Descrierea unui obiect / a unei persoane  
 

Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, 

păstrarea ideii  
 

Alfabetul limbii române  

Citirea propoziţiilor/ enunţurilor  

Citirea textelor scurte (de maxim 75 de cuvinte, introduse progresiv)   

Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice  
 

Ortografia 

Scrierea ortografică a cuvintelor  

Scrierea caligrafică pe liniatură tip I  

Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor  
 

Punctuaţia  
Punctul  

Semnul întrebării  

Linia de dialog  
 

Scrieri functionale 

Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30 de 

cuvinte). Dictări  

Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunţuri), pornind de la experienţe trăite  
 

Vocabular 

Cuvinte cu sens asemănător  

Cuvinte cu sens opus  

Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit  
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10. U10 

Ne jucăm şi 

învăţăm 

1.2. Identificarea unor informaţii 

variate dintr-un mesaj rostit cu 

claritate  

1.3. Identificarea unor sunete, 

silabe, cuvinte în enunţuri rostite 

cu claritate  

1.4. Exprimarea interesului 

pentru receptarea de mesaje 

orale, în contexte de comunicare 

cunoscute  

2.1. Formularea unor enunţuri 

proprii în diverse situaţii de 

comunicare  

2.3. Participarea cu interes la 

dialoguri simple, în diferite 

contexte de comunicare  

2.4. Exprimarea propriilor idei 

referitoare la contexte familiare, 

manifestând interes şi încredere 

în sine  

3.1. Citirea unor cuvinte şi 

propoziţii scurte, scrise cu litere 

de tipar sau de mână  

3.3. Identificarea semnificatiei  

unor simboluri din universul 

familiar, care transmit mesaje 

simple; 

3.4. Exprimarea interesului 

pentru lectura unor texte simple, 

susţinute de suport imagistic  

4.1. Scrierea literelor de mână  

 

Acte de vorbire: a formula o idee/ o părere; 

 

Cuvântul. Propoziţia / Enunţul Utilizarea cuvintelor noi în contexte 

adecvate; Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative 

 

Forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări trăite; descrierea 

unui obiect; 

Textul. Citirea textelor scurte; Titlul. Alineatele 

 

Literele mici şi mari de tipar şi de mână  
Grupurile de litere che, chi, ghe, ghi  

 

Alfabetul limbii române  
Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice  

 

Ortografie 

Scrierea ortografică a cuvintelor  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere che, chi, ghe, ghi  

Scrierea caligrafică pe liniatură tip I  

Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30 de 

cuvinte). Dictări  

 

Dialogul 

Oferirea unor informaţii despre mediul social şi natural apropiat; 

Repovestirea unor întâmplări auzite  

Descrierea unui obiect/ a unei persoane  

Literele mici şi mari de tipar şi de mână  

 

Alfabetul limbii romane 

Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice  

Citirea propoziţiilor/ enunţurilor  

Citirea textelor scurte (de maxim 75 de cuvinte, introduse progresiv)  

Aşezarea textului în pagină  

Titlu. Autor. Alineate  

 

Literele mici şi mari de mână  

Grupurile de litere che, chi, ghe, ghi  

Scrierea ortografică a cuvintelor  

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere che, chi, ghe, ghi  

Scrierea caligrafică pe liniatură tip I  

 

Punctuaţia: Punctul. Semnul întrebării. Linia de dialog. 
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Legendă: 

CLR – Comunicare în limba română 

MEM – Matematică şi explorarea mediului 

DP – Dezvoltare personală 

MM – Muzică şi mişcare  

AVAP – Arte vizuale şi abilitati practice 

 

 

 

 

4.2. Redactarea unor mesaje 

scurte, formate din cuvinte scrise 

cu litere de mână, folosind 

materiale diverse; 

Scrierea funcţională 

Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30 de 

cuvinte). Dictări  

 

Vocabular 

Cuvinte cu sens asemănător  

Cuvinte cu sens opus  

Despărţirea cuvintelor în silabe intuitiv, fără cunoaşterea regulilor; 


