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Introducere 
 

 

Digitaliada este un program de educație digitală ce încurajeaza folosirea la clasă a metodelor de 

lucru interactive și a conținutului digital educativ, pentru a crește performanțele școlare ale 

elevilor. Programul are două componente: 

 la nivel național - platforma www.digitaliada.ro, care conține materiale digitale educative 

validate de experți în educație 

 la nivel rural - proiectul Digitaliada în școli gimnaziale de la sate 

Lansată în septembrie 2016, platforma www.digitaliada.ro încurajează crearea și partajarea de 

conținut educațional liber ce poate fi folosit de orice persoană din România. Pe platformă, 

Digitaliada pune la dispoziția publicului larg o serie de materiale digitale educaționale, realizate 

în cadrul proiectului de profesorii și autorii parteneri #Digitaliada și de cadrele didactice sau alte 

persoane interesate de acest domeniu. Aceste resurse pot fi folosite, la alegerea profesorului, în 

procesul de predare la ciclul gimnazial.  

În cadrul acestui Ghid veți regăsi recomandări bazate pe experiența acumulată în cadrul 

programului Digitaliada și a implementării acestuia în 50 de școli din mediul rural în perioada 

2016-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/
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Avantaje ale utilizării aplicațiilor digitale și resurselor 

educaționale digitale în procesul instructiv – educativ 
 

 

 oferă elevilor un instrument modern și atractiv de exersare a noțiunilor teoretice și de 

formare a competențelor specifice; 

 elevii pot colabora, pot învăța împreună sau pot concura unii cu alții; 

 fiecare elev poate lucra în ritm propriu, fiind esențial progresul fiecăruia raportat la 

nivelul inițial; 

 crește interesul elevilor pentru studiul prin integrarea educației digitale în demersal 

didactic; 

 elevii se pot autoevalua, putând vizualiza la final soluția corectă pentru fiecare întrebare 

la care au răspuns eronat; 

 îmbină metodele didactice tradiționale cu cele moderne; 

 stimularea capacității de învățare; 

 creșterea motivației elevilor; 

 instalarea climatului de autodepășire, competitivitate; 

 întreține un nivel ridicat al atenției; 

 stimularea gândirii logice și a imaginației; 

 asigură un feed-back rapid; 

 stabilirea unor măsuri de remediere bazate pe feed-back-ul primit; 

 utilizare aplicaților  de către elevi se poate face utilizând diferite dispozitive IT (tabletă, 

telefon mobil, PC). 
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UNITATEA 1 
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Propoziția. Tipuri de propoziții 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative.  

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază.   

  

 

  

 

 

 

 simplă (este alcătuită din părțile principale 

de propoziție - predicat și subiect) 

                                   S         P        

Exemplu:  Andrei câștigă. 

 

 dezvoltată (alcătuită din părțile principale de 

propoziție și cel puțin o parte secundară de 

propoziție – atribut sau /și complement) . 

                       S         P         C            A       

Exemplu: Andrei câștigă concursul acesta. 

 

după alcătuire: 

după aspectul verbului cu rol de predicat: 

 afirmativă (verbul- predicat este la forma 

afirmativă) 

                     S         P  
Exemplu: Iepurele aleargă. 

 

 negativă (verbul - predicat este la forma 

negativă) 

                       S            P 
Exemplu: Iepurele nu aleargă. 

 
după scopul comunicării: 

 asertivă (oferă informații) 

 

Exemplu: Ion e medic. 

 

Definiție: Propoziția este comunicarea cu un singur predicat. 

 

Exemplu: 

    S        P 

Ioana cântă. (ce face Ioana?) 

 

 interogativă (solicită informații) 

Exemplu: Când plecăm? 

 

 imperativă (exprimă o stare afectivă) 

Exemplu: Uite, ce frumos este!  
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 Nivel 1 

 

 

1. Eliminând primul și ultimul cuvânt din enunțul „Ana mănâncă mere.” obținem ... . 

 

2. Cuvântul care trebuie adăugat pentru a transforma propoziția „Fetița se joacă cu păpușile.”  

într-o propoziție negativă este ... . 

 

3. Propoziția interogativă care are răspuns propoziția „Mama merge la piață.”  este … . 

 

  

 

                      Nivel 2 

 

 

1. Câte predicate avem în enunțul „Mergem să culegem mure.”? 

 

2. Precizează prin ce se aseamănă propozițiile următoare „Nu vorbesc cu mama.” și „Ieri nu 

am fost acasă.” 

 

 

 

Nivel 3 

 

1. Propoziția „Ana scrie tema.” este formată din … . 

 

2. Ordonând  cuvintele următoare: vioară, nevoie are, Maria, de obțineți o propoziție ... . 

 

3. Predicatul propoziției „Nu mai mergem mâine la munte cu voi.”  este … . 

Aplicația: Quizizz                                

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/614602773ff02e001d9b3574     

 

https://quizizz.com/admin/quiz/614602773ff02e001d9b3574
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Ortografia și punctuația propoziției 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază. 

CS 4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea verbală.  
 
 

 

 

 

Primul cuvânt dintr-o propoziție se scrie cu literă mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În interiorul propoziției, sunt folosite următoarele semne de 

punctuație: 

  (se folosește după un cuvânt care arată o 

strigare și între termenii unei enumerări) 

 (utilizat înaintea unei enumerări sau a 

începerii vorbirii directe) 

 (marchează începutul intervenției 

fiecărei persoane sau a fiecărui personaj) 

 

Finalul propoziției poate fi marcat prin următoarele 

semne de punctuație: 

 (propoziția asertivă) 

 (propoziția interogativă) 

 (propoziția exlamativă) 

 (propoziția imperativă) 
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 Nivel 1 

 

1. Marchează sfârșitul unei propoziții asertive ... . 

 

2. La sfârșitul enunțului Unde mergem mâine se pune ... . 

 

3. Ordonând cuvintele: Maria, frumoasă, este, ce  vom obține o propoziție ... . 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Semnele de punctuație potrivite pentru enunțul Mama vreau să mergem acasă sunt ... . 

 

2. Precizează tipul propozițiilor după semnul de punctuație de la finalul acestora  Vorbesc cu 

mama. și Ieri nu ai fost acasă? 

 

3. În cadrul unui dialog între două sau mai multe persoane, replica fiecăruia va fi marcată prin 

semnul de punctuație ... . 

 

 

                     

 

Nivel 3 

1. Semnele de punctuație potrivite pentru replica „□Există oameni care nu sunt niciodată în 

stare să ajungă în Fantázia□ spuse domnul Koreander□ și mai există oameni care sunt 

în stare□ dar rămân acolo pentru totdeauna□” (Povestea fără sfârșit) sunt ... . 

 

2. Semnele citării sunt folosite corect în varianta de răspuns:     

„Noi obișnuim să spunem «Vai, ce pisică 

frumoasă!»”. 

  (Aventurile lui Sacha în Castelul Fermecat) 

«Noi obișnuim să spunem „Vai, ce pisică 

frumoasă!». 

(Aventurile lui Sacha în Castelul Fermecat) 

 

3. Selectectează varianta corectă de rescriere a textului: „uite câtă zăpadă ai adus cu tine în 

casă îi spune tatăl. nu e casă tata e castel. Și nu e zăpadă e înghețată.”:  

−Uite câtă zăpadă ai adus cu tine în casă! îi 

spuse tatăl.  

−Nu e casă, tata, e castel! Și nu e zăpadă, e 

înghețată. 

−Uite câtă zăpadă ai adus cu tine în casă? îi 

spuse tatăl.  

−Nu e, casă tata e castel! Și nu e zăpadă, e 

înghețată. 
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Aplicația: Quizizz                                                                     

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/614616ab30303e001dcc8bd2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/614616ab30303e001dcc8bd2


                                                                                                                                            

- 12 - 
 

Cuvântul 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative.  

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuvântul are: 

1) , reprezentând conținutul; 

2) reprezentând forma. 

 există cuvinte cu același sens, dar diferite prin sunetele din care sunt alcătuite.  

 există cuvinte cu sens diferit, dar alcătuite din aceleași sunete.  

             – arbust 

– animal 

 

 

 

 

Sensul unui cuvânt se stabilește în context, adică în propoziția sau în fragmentul 

în care apare. 

 

Contextul este parte a unei comunicări care precede și/sau urmează cuvântul 

analizat, determinându-i sensul și forma. 

 este unitatea de bază a vocabularului. 

unei limbi este alcătuit din totalitatea cuvintelor care există sau au existat 

 vreodată într-o limbă. 

Fiecare limbă are propriul vocabular. Vocabularul unei limbi este în permanentă 

 mișcare: apar cuvinte noi, altele nu mai sunt folosite, în timp ce sensul unora, păstrate în 

 uz, se schimbă. 
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  Nivel 1 

1. În următorul şir:  mare,   lcnp,    şorţ,   făină,    tinc,   carte,   parf,   viţel,  stram,  rime sunt 

cuvinte doar ... . 

 

2. Schimbând forma cuvintelor după model: ac-ace 

bec - …..,  felinar - ………, lampă - ……, lumânare - …….., obținem forma de ... . 

3. Alintând cuvintele: picior, papuci, nas, cizme obținem ... . 

 

                       

                       Nivel 2 

 
1. Enunțurile în care cuvântul braţ are sensuri diferite sunt: 

a) S-a lovit la braț. Brațul Sf. Gheorghe este parte componentă a Deltei Dunării. 

b) S-a lovit la braț. A ridicat brațul. 

c) Brațul Sulina este frumos. Brațul Chilia este interesant. 

d) Brațele mamei mă cuprind. Mă prinde în brațe. 

 

2. Cuvântul care nu se mai utilizează astăzi este Alexandru Ioan Cuza a fost pârcălab de 

Galaţi ... . 

                  

3. Înlocuieşte cuvintele date cu unul singur, care să le denumească: 

trandafir, frezie, narcisă                   ……………………. 

 

 

Nivel 3 

1. Câte sunete are cuvântul orbită? 

 

2. Care este sensul cuvântului vechi din enunțul :Alimentele vechi, din frigider nu pot fi 

mâncate.?                  

 

Aplicația:  Quizizz                                                                       

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61461afae57714001d97a9f1 

https://quizizz.com/admin/quiz/61461afae57714001d97a9f1
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Dicționarul. Ordonarea cuvintelor după criteriul 

alfabetic. Articolul de dicționar 
 

 
Aplicația recomandată:  Quizizz 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative.  

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază.   

 

 

este o lucrare științifică în care se includ cuvintele unei limbi sau termenii 

specifici unui anumit domeniu. 

Există mai multe feluri de dicționare: 

 explicative 

 enciclopedice  

  ortografice 

  de sinonime 

  de antonime 

  de opere literare etc. 

În dicționar, cuvintele sunt așezate în .  

Căutarea cuvintelor în dicționar se face după prima literă. Dacă primele litere ale 

cuvintelor sunt identice, ordonarea se face după prima literă interioară diferită. 

: 

vocabular, vocabulă, vocală, vocalic, vocalism, vocaliza, vocalizare, vocaliză. 
 

Lucrarea științifică de referință în care sunt explicate sensurile cuvintelor din limba 

română se numește , prescurtat . 
 

, în funcție de tipul lucrării, oferă informații diferite. 

Exemplu: 

 în dicționarele de limbă se oferă explicații despre sensurile cuvintelor, despre 

expresiile în care apar, informații gramaticale, originea sau mijlocul de formare; 

 în dicționarele enciclopedice, sunt incluse date istorice, culturale etc. despre 

realitățile prezentate. 
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 Nivel 1 

 

1. Citeşte articolul de dicţionar: 

buhái, sm 1. (Reg) Taur. 2. Instrument confecționat dintr-o putină mică legată la gură cu 

o piele de oaie prin care trece un fir de păr de cal și care scoate un sunet puternic, fiind 

folosit de colindători de Plugușor sau în noaptea Sfântul Vasile.   

Indică sensul potrivit al cuvântului buhai pentru fiecare enunţ.  

 Nea Vasile are un buhai şi patru văcuţe.  

 Colindătorii aveau un buhai şi o vioară. 

 

2. Așază în ordine alfabetică următoarele cuvinte: cuvânt, câine, clasă. 

 

3. Caută în DEX articolul dedicat fiecărui cuvânt din seria: albastru, emoție, păstra, prieten.  

https://dexonline.ro/. Din ce limbă provine fiecare? 

 

 

         

  

                      Nivel 2 

 

1. Așază în ordine alfabetică următoarele cuvinte: parchet, capabil, destinat, parcare. 

 

2. Indică sensul potrivit al cuvântului drept, în contextul „Merge drept la birou.”: 

 

3. Indică formele corecte ale cuvintelor date: 

tangou, maieu, servici tangou, maiou, serviciu tango, maieu, serviciu 

 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. Alege enunțul în care verbul a trece este folosit cu sensul a acționa: 

A trecut peste. A trecut la fapte. A trecut pe la noi. I-a trecut prin minte. 

 

 

https://dexonline.ro/
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2. Bifează cuvintele care au două forme de plural, ambele acceptate:  

anteturi/ antete 

coperți/ coperte 

găluște/ găluști 

monede/ monezi 

chibrite/ chibrituri 

filete/ fileturi 

 

3. Bifează lista cu denumiri de profesii, ale căror variante de feminin sunt corecte: 

 

 

 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                                                      

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/614626343ff02e001d9b4e13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psihologă, chirurgă, 

medică,  geografă 

asistentă, avocată, 

profesoară, jurnalistă 

https://quizizz.com/admin/quiz/614626343ff02e001d9b4e13


                                                                                                                                            

- 17 - 
 

Sinonimele 
 

Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative.  

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază.   

 

 

sunt cuvinte care au formă total diferită și  sens asemănător sau identic. 

Sinonimele trebuie să aparțină aceleiași părți de vorbire. 

 Alegerea sinonimului unui cuvânt depinde de în care apare cuvântul 

respectiv.  

 Înlocuirea, într-un text, a unor cuvinte cu sinonimele lor nu trebuie să modifice 

sensul acestuia. 

 Un cuvânt cu mai multe sensuri are sinonime pentru fiecare sens, formând o 

. 

 

se poate stabili între: 

 două cuvinte; 

 un cuvînt și o expresie;  

 două expresii. 
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 Nivel 1 

 

1. Asociază cuvântul arbore din propoziția de mai jos cu sinonimul potrivit. 

Bradul este un arbore montan. 

 

2. Cuvintele din seria  bucuroasă, mulțumită, veselă, voioasă sunt ... . 

 

3. Ce poți spune despre forma cuvintelor de la exercițiul anterior? 

 

 

  

 

                      Nivel 2 

 

1. Sinonimele cuvintelor diform și zglobiu sunt ... . 

 

2. Sinonimele expresiilor a șterge cu buretele și a-și dezlega sacul sunt, în ordine ... . 

 
 

 

 

 

Nivel 3 

1. Găsește un verb care poate înlocui expresia subliniată din propoziția dată: 

       Mama l-a pus la curent pe Andrei în legătură cu schimbările de plan. 

2. Indică intrusul din seria dată, știind că aceasta ar trebui să conțină doar sinonime:  ager, 

deștept, firesc, inteligent, isteț. 
 

3. Un sinonim potrivit pentru următoarea expresie a face din țânțar armăsar este … .  
 
 
 

Aplicația: LearningApps    

Link: https://learningapps.org/view21340977

 

 

https://learningapps.org/view21340977
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Antonimele 
 

Aplicație recomandată:  Quizizz  

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 
 
Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă a 

intențiilor comunicative.  

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând achizițiile 

fonetice de bază.   

 

 

 

sunt cuvinte cu formă diferită și cu sens diametral opus. 

O pereche de antonime este compusă din părți de vorbire de același fel.
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 Nivel 1 

 

1. Indică seria de  antonime formate prin adăugarea unor sunete în fața următoarelor cuvinte: 

          a lega ≠ ............, cinstit ≠ ........., înfrunzit ≠ ........, normal ≠ .......... . 

a dezlega, necinstit, 

desfrunzit, anormal 

a nelega, descinstit, 

nefrunzit, nenormal 

a dezlega, onest, 

desfrunzit, anormal 

a relega, necinstit, 

desfrunzit, inormal 

 

2. Asociază  cuvintele din prima coloană cu antonimele corespunzătoare din cea de-a doua 

coloană. 

                     sus                                                   trist 

                          vesel                                                a pleca 

                    a sta                                                 jos 

 

3. Care dintre aceste cuvinte sunt antonime? 
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                      Nivel 2 

 

1. Completează antonimele cuvintelor subliniate: 

Treceam printr-o pădure bătrână şi întunecoasă. 

2. Alege varianta corectă a antonimelor cuvintelor subliniate în textul următor. 

Sala de clasă era luminoasă.Geamurile mari  și curate  lăsau să pătrundă prin perdelele 

subțiri razele calde ale soarelui. 

întunecoasă, mici, 

murdare, groase, reci. 

mici, murdare, groase, 

reci, întunecoasă. 

murdare, groase, reci, 

mici, întunecoasă. 

groase, reci, mici, 

întunecoasă, murdare. 

 

3. Atașați unul dintre sunetele sau grupurile de sunete potrivite dez-, ne-, des-, in-, a-, i-, im-, 

pentru a forma antonimele cuvintelor:  a echilibra, prudent, făcut. 

 

 

 

Nivel 3 

1. Completează proverbele următoare folosind cuvinte opuse ca sens celor subliniate: 

„Strânge bani negri  

pentru zile.............. ” 
„Cele bune  să se adune, 

Cele .................să se spele.” 

„Cine adună la  tinerețe  

are la ........................” 

           

2. Găsiţi cuvinte opuse ca sens cuvintelor următoare: 

       adevăr - ________________                      pace -_____________________ 

       corect- _________________                      noapte - ___________________ 

 

3. Completează proverbele următoare cu cuvinte opuse ca sens celor subliniate: 

„Buturuga mică răstoarnă 

carul ..............” 
„Ce poți face azi  nu lăsa pe 

...............” 

„Dulce la limba, ........  

la inimă.” 

Aplicația: Quizizz                                                                            

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6144c8c47f919100205bc84c 

https://quizizz.com/admin/quiz/6144c8c47f919100205bc84c
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Tipurile de sunete 
 

Aplicații recomandate:  Kahoot! 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative.  

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază.   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunetele limbii române se diferențiază în funcție de modul în care le pronunțăm. 

 

 Se numesc VOCALE sunetele care se pot rosti fără ajutorul altor sunete. 

 Vocalele pot forma singure o silabă .   

Vocale: a, ă, â, î, e, i, o, u 

Obsevație:  a, ă, î, â sunt întotdeauna vocale. 

 

 Se numesc CONSOANE sunetele care se pronunță cu ajutorul unei vocale.  

Consoane: b, c, d, f, m, p, r, t etc. 

 

 Se numesc SEMIVOCALE sunetele care apar în silabă lângă o vocală, dar se aud mai slab.  

     Semivocale: ĕ, ĭ, ŏ, ŭ. 

Obsevație:  Semivocalele nu pot forma singure silabe. 

                  ATENȚIE!  seră – e = vocală 

                                       seară – ĕ/ḙ = semivocală 
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 Nivel 1 

 

1. În cuvântul desenează, litera e este, pe rând ... . 

 

2. În cuvântul vioi, se află ... . 

       

3. Sunetele a și u sunt vocale în cuvintele:  

aur, dau aud, aurifer sau, autonom 

  

 

 

                      Nivel 2 

 
1. Alege varianta în care ambele cuvinte conțin consoane și vocale: 

sare, trecere șoseau, poale injecție, cineva 

 

2. Litera h este o consoană, în cuvântul:  

haiduc ghem ghicitoare 

     

3. Numește cuvântul care are sunetul i vocala :  

inel iarba pâine 

       

 

 

Nivel 3 

1. În cuvântul mausoleu, litera u redă, pe rând ... . 

       

2. În enunțul El mi-a spus unde ești., se scrie e, dar  se pronunță ie ... . 

 

Aplicație: Kahoot!      

                                                                                                             

Link: https://create.kahoot.it/share/sunetele-limbii-romane/0df8ae5b-09eb-4744-b83b-d766ceb357b2 

https://create.kahoot.it/share/sunetele-limbii-romane/0df8ae5b-09eb-4744-b83b-d766ceb357b2
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Alfabetul limbii române 
 

Aplicații recomandate:  LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative.  

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază.   

 

 

Când vorbim, folosim sunetele limbii române. Când scriem, transpunem sunetele 

în litere. Literele sunt semne grafice care alcătuiesc cuvintele. Alfabetul limbii române 

are 31 de litere.  
 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

O literă transcrie un singur sunet. 

Exemplu:   prieten – 7 litere, 7 sunete  

(numărul literelor = numărul sunetelor) 

Același sunet poate fi redat prin litere diferite: [î] = î 

sau â; [k] = c, k, q. 

Exemple: înțeles, român, capital, kilogram, quasar 

Aceeași literă poate nota sunete diferite: w = [u] sau 

[v].  

Exemple: show, watt 

Unele sunete nu se scriu, deși le pronunțăm: eu = [ieu].    

 
Litera x transcrie două sunete: [ks] sau [gz]. 

Exemple: exercițiu – 9 litere, 10 sunete [egzercițiu] 

                   excursie – 8 litere, 9 sunete [ekscursie] 

 

Grupurile de două litere ce, ci, ge, gi notează un 

singur sunet, când sunt urmate de o vocală, în 

aceeași silabă. 

Exemple:   cea-ră – 5 litere, 4 sunete [čară] 

              geam – 4 litere, 3 sunete [ğam] 

 Grupurile de trei litere che, chi, ghe, ghi notează 

un singur sunet, când apar însoțite de o vocală, 

în aceeași silabă. 

Exemple: ghioz-dan – 8 litere, 6 sunete [gʹozdan] 

                  chea-mă – 6 litere, 4 sunete [kʹamă] 

 

ATENȚIE! În exemple precum ceară, ghiozdan,  e și i  

sunt semne grafice/ litere ajutătoare, iar ea, io nu sunt 

diftongi!!! 

 

Dacă nu sunt urmate de o vocală, în silaba din care fac parte, grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi vor 

nota două sunete: [č], [ğ], [gʹ] sau [kʹ] + vocalele e/ i.   

Exemple: cer – 3 litere, 3 sunete [čer]; 

           gem – 3 litere, 3 sunete [ğem]; 

           ghi-ni-on – 7 litere, 6 sunete [gʹinion]; 

                 che-nar – 6 litere, 5 sunete [kʹenar]. 
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 Nivel 1 

 

1. În cuvântul exigent, litera x se pronunță ... . 

 

2. Alege forma corectă a cuvintelor date:  

a coborâ, hobby, bineânțeles a coborî, hobby, bineînțeles a coborâ, hobbi, bineînțeles 

 

3. Alege forma de plural a cuvintelor pix și ortodox: 

pixuri, ortodocși, ortodoxe picsuri, ortodocși, ortodocse pixuri, ortodoxi, ortodoxe 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. În cuvântul excepție sunt ... . 

     

2. În cuvântul mergea sunt ... . 

       

3. Nu există un diftong în ambele cuvinte din caseta:  

ciulin, coate gheață, ciudă moară,  gheață 

       

 

 

Nivel 3 

1. Numărul de litere corespunde cu numărul de sunete, în cuvintele din seria: 

epocă, îmbâcsit, celofan eram, ciobănaș, ceas eu, geamlâc, chiulangiu 

       

2. Formele corecte ale cuvintelor sunt: 

escroc, kiwi, yală escroc, kivi, ială excroc, chivi, yală 

   

3. În cuvântul Gheorghe, se află ... . 

 

Aplicație:  Quizizz                                 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/6149cb9f9df547001d3c7993 

https://quizizz.com/admin/quiz/6149cb9f9df547001d3c7993
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Silaba. Accentul 
 

Aplicație recomandată:  Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative.  

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază.   

 

 

SILABA =  sunet (vocală) sau grup de sunete care se pronunță cu un singur efort expirator. 

 Exemple: rac (cuvânt monosilabic = format dintr-o silabă); 

                             a-pă  (cuvânt bisilabic = format din două silabe); 

                             co-pi-lă-ri-a (cuvânt plurisilabic = format din mai multe silabe); 

                             a-ră-tân-du-i (4 silabe); mă-n-trea-bă (3 silabe); 

                             Stra-da-mea-e-ca-toa-te-stră-zi-le-de-pe-pă-mânt. (14 silabe). 

 

ACCENTUL = pronunțarea mai intensă a unei silabe dintr-un cuvânt.  
 

 Silaba accentuată poate fi marcată în două moduri: 

 prin subliniere:  penar; 

 cu accent ascuțit: penár. 

 Numai vocala este purtătoarea accentului într-o silabă!!! 

 Accentul nu are loc fix, poate ocupa oricare dintre silabele cuvântului. 

 Exemple: judéț, depózit, bίlă etc.  

 Pentru unele cuvinte, există două variante de accentuare, ambele corecte, cea dintâi 

menționață în Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM2) 

fiind cea recomandată.  

 Exemple: profésor/ profesór; gίngaș/ gingáș.  

 Accentul poate diferenția sensul cuvintelor scrise la fel.  

 Exemple: háină (s.f., obiect de îmbrăcăminte) 

                             haίnă (adj., rea)  

Observație:  Cele două cuvinte sunt omografe! 
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 Nivel 1 

 

1. Notează din câte silabe sunt alcătuite cuvintele artificiu și motocicletă. 

 

2. Indică seria de cuvinte alcătuite din două silabe:  

televizor, viitor, avion artă, tablă, carte doar, roi, nor 

 

3. Identifică varianta corectă de folosire a omografelor: 

Când plouă, ne luăm úmbrele. 

Umbréle întunericului se aștern peste sat. 

Când plouă, ne luăm umbréle. 

Úmbrele întunericului se aștern peste sat. 

 

  

 

                      Nivel 2 

 

1. Precizează câte silabe există în enunțul Îi bătea inima-n piept. 

 

2. Accentuează corect cuvintele: șaptesprezece, curățel, folosit. 

      

3. Sunt acceptate ambele variante de accentuare, în cazul cuvintelor:  

antic - antic președinte -președinte disciplină -disciplină 

 

 

 

Nivel 3 

1. Rescrie enunțul, accentuând corect termenul butelie. În exemplele date, acesta este pronunțat 

greșit:  

În orice casă există o bútelie. În orice casă există o butelίe. 

       

2. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria: 

sevér, sίmbol, báncă, 

fenomén, (a) fugί 

sevér, simból, báncă, 

fénomen, (a) fugί 

sevér, simból, báncă, 

fenomén, (a) fugί 

       

3. Cuvintele scrise cursiv sunt accentuate corect în enunțul : 

Ana își mobilắ casa cu móbilă. Ana își móbilă casa cu mobilắ. 
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Aplicație: Quizizz                                                                    

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/614b6c9ba8fd6e001d48857b 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/614b6c9ba8fd6e001d48857b
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UNITATEA 2 
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Textul narativ literar 
 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită 

îmbunătățire 

 
 

 

Textele literare sunt creații ale unor autori cunoscuți. 

Ion Luca Caragiale este atât narator, cât și dramaturg.  

Narator – creator de texte narative, povestiri, povești. 

Dramaturg - creator de piese de teatru, texte dramatice. 

Textul „Vizită...” este un text narativ - se prezintă o întâmplare 

plasată într-un context spațio-temporal bine definit. 
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 Nivel 1 

 

1. Sensul cuvântului coniță este … . 

 

2. Sensul cuvântului onomastică este ... . 

 

3. Sensul cuvântului roșiori  în contextul „maior de roșiori” este ... .  

 

4. Cuvântul cheseaua este un cuvânt ... .  

 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Identificați sinonimul cuvântului policandru. 

 

2. Identificați sinonimul cuvântului caraghios. 

 

3. În contextul „Mă-ntorc și văz pe maiorul, alb ca varul, cu ochii pierduți.”, expresia  alb 

ca varul  are sensul ... .  

 

 
 

 

 

Nivel 3 

1. Forma literară a cuvântului atențiunea  din textul „Vizită...” este: 

 

2. Care dintre cele trei enunțuri sunt preluate din textul „Vizită...” de I.L. Caragiale?  

Cheia pierdută a fost găsită. Ora pierdută se recuperează. Mama pierdută îți smulge părul. 

 
3. Expresia „de Sf. Ion” este un indice temporal și se referă la data de ... . 

 

4. Sensul  cuvântului  foteluri este ... . 
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Timp, spațiu, acțiune 
 

Aplicații recomandate: LearningApps, Quizizz, Toontastic 

Recomandare: Lecție mixtă  

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare si nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale. 

CS 2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită 

îmbunătățire. 
 

 

 

 

 

 

 

  Un text narativ se bazează pe o schemă simplă, alcătuită din trei secvențe: 

 Situația inițială --------Succesiunea de întâmplări-----------Situația finală 

      (început)            (complicație-acțiune-rezolvare)    (încheiere) 

          (mijloc) 

 

 

 

 

 

Textul narativ literar prezintă întâmplări imaginare, la care participă personaje. 

Textul narativ prezintă o succesiune de întâmplări petrecute în ordine logică și 

temporală. 

Timpul acțiunii (reperele temporale) =  

= perioadă de timp în care se desfășoară acțiunea 

(precizată clar sau sugerată prin cuvinte și expresii „într-o 

seară de august”, „iarna trecută aproape de Crăciun”). 

Spațiul acțiunii (repere spațiale) =  

 = locul, cadrul natural unde se desfășoară acțiunea 

(cadru exterior - pădure, interior - cameră, terestru 

sau cosmic etc.) 
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 Nivel 1 
 

1. Cuvintele salon, vestibul, dincolo fac referire la … . 

 

2. Expresia să atace strașnic  indică o acțiune … . 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 
1. Situația inițială, succesiunea de întâmplări, situația finală  sunt secvențe ale unui text: 

 

2. La situația inițială se prezintă ... . 

 

3. Situația finală oferă o rezolvare a situației și se mai numește … . 

 

4. În contextul „Du-te dincolo, mamă, spargi urechile dumnealui.”  cuvântul  dincolo indică 

... . 

 

 

 

 

Nivel 3 

 

1. Secvența „Mi-am pus șoșonii și paltonul și am plecat.”  face referire la … . 

 

2. Secvența  „M-am dus de Sf. Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu.” face referire la 

... . 

 

3. Secvența „După un moment, se-ntoarce cu cheseaua goală; o pune pe o masă.” face 

referire la ... . 

 

4. În secvența „În anul acesta nu se prea vede la plimbare, la teatru, la petreceri.” există 

cuvinte care indică ... . 
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Aplicația:  LearningApps                              

Link:    https://learningapps.org/view21113487  
             https://learningapps.org/view21113629  

 

 

Aplicația: Quizizz                                                                          

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/5ddd59aa9c40a7001bff5f89 

 

 

Aplicația: Toontastic        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://learningapps.org/view21113487
https://learningapps.org/view21113629
https://quizizz.com/admin/quiz/5ddd59aa9c40a7001bff5f89
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Planul dezvoltat de idei 
 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse 
 
 

Planul dezvoltat de idei al unui text este alcătuit din ideile principale și ideile secundare. 

Planul de idei al unui text narativ: 

Ideea principală cuprinde informații 

esențiale din fragmentul citit. 

Totalitatea ideilor principale formează 

planul simplu de idei. 

Ideile secundare exprimă amănunte 

semnificative în legătură cu locul sau 

timpul acțiunii și cu atitudinea personajelor.  

Cu ajutorul lor dezvoltăm ideile principale. 

Întrebări utile în realizarea planului dezvoltat de idei: 

 

 

Întrebări utile în realizarea planului dezvoltat de idei: 

 

 

Cine? Ce face? Unde? Când? 
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 Nivel 1 

 
1. „Un domn vine în vizită la doamna Popescu cu ocazia onomasticii fiului ei.” este … . 

           

 

2. Enunțul Ionel vrea să răstoarne spirtiera cu care servitoarea pregătea cafea este ... . 

 

3. Enunțul Ionel se joacă în casă cu mingea adusă de musafir, o aruncă până în tavan, 

unde lovește candelabrul este:   

 

4. Enunțul Ionel își aprinde o țigaretă este:  

 

 

 

                      Nivel 2 
 

1. Madam Popescu afirmă că se ocupă personal de educația lui Ionel – enunțul este ... . 

 

2. În secvența „Du-te dincolo, mamă, spargi urechile dumnealui .”  replica aparține ... . 

 

 

 

Nivel 3 

1. „De Sf. Ion, un domn vine în vizită la doamna Popescu cu ocazia onomasticii fiului 

ei.” este situația inițială și se prezintă ... . 

 
2. În secvența „M-am dus de Sf. Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu.” narațiunea se 

face la ... . 

 
3. Secvența „După un moment, se-ntoarce cu cheseaua goală; o pune pe o masă” 

reprezintă ... . 

 
4. Secvența „Ajuns acasă, musafirul descoperă dulceața în șoșoni” este o idee principală din 

... . 
 

Aplicația: Toontastic                                                                        
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Personajele 
 
 

Aplicația recomandată: Toontastic 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare 

 

 

 

  

Personajul este o ființă umană, un animal sau un obiect însuflețit care 

participă la acțiunile dintr-un text narativ literar. 

Personajul  este rodul imaginației unui autor și există doar în paginile 

textului, nu și în realitate. 

Personajul apare doar în textul narativ literar, nu și în cel nonliterar. 

 

După rolul pe care îl are într-o operă literară, personajul 

poate fi: 

 principal, când ocupă locul central în acțiune; 

 secundar, când are un rol mai puțin important în 

acțiune; 

 episodic, când apare într-un singur episod sau în 

numai câteva episoade. 

  Trăsăturile unui personaj pot fi numite în text sau pot fi deduse din felul în care se comportă 

sau vorbește personajul ori din ceea ce spun celelalte personaje despre el. 
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 Nivel 1 

 

1. Expresia „un copilaș foarte drăguț” indică ... . 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 
1. Musafirul este ... . 

 

 

 

 

 

Nivel 3 

1. Din enunțul  „Du-te dincolo, mamă, spargi urechile dumnealui.”  trăsătura de 

comportament care se desprinde este ... . 
 

 

 

Aplicația: Toontastic         
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Diversitate culturală: jocuri de ieri și de azi 
 
 

Aplicații recomandate: LearningApps  

Recomandare: Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 5:  Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

C.S. 5.1 Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi 
 
 

 

 

 

 

 

Jocul înseamnă:  

 distracție, libertate, fantezie dezlănțuită, imaginație și creativitate, din care pot rezulta 

uneori soluții noi sau creații originale; 

 reguli, cunoașterea și respectarea acestora, ceea ce presupune respectul reciproc și 

colaborarea jucătorilor. 

 

 

Jocul este o activitate fizică sau mentală care nu urmărește un 

scop practic, ci divertismentul sau alungarea plictiselii. 

 



                                                                                                                                            

- 40 - 
 

 

  

 Nivel 1 

 

1. Alege din următoarea listă jocul românesc: 

 

 

         

2. Alege din următoarea listă jocul străin: 

 

 

 
3. Jocurile: șah, dame, rumy sunt jocuri ... . 
 

4. Jocurile: Prinselea, Lapte gros, Rațele și vânătorii sunt jocuri ... . 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. În contextul „Fetele au fost luate la joc.” cuvântul joc are sensul de … . 

 
2. În contextul „Ana a jucat bine rolul prințesei.”, verbul a jucat poate fi înlocuit cu ... . 

 

3. Sensul expresiei a-și bate joc este ... . 

 
4. Expresia joc de cuvinte are sens ... . 

 

 

 

 

Nivel 3 

Un joc foarte cunoscut este Rațele și vânătorii! 

„În cadrul jocului avem doi vânători și mai multe rațe. Vânătorii trebuie să stea la câțiva 

metri distanță între ei, iar rațele la mijloc într-un careu, între cei doi. Vânătorii au misiunea 

de a-i vâna pe copiii care joacă rolul rățuștelor, aruncând cu mingea în ei. Dacă sunt atinse, 

rațele trebuie să iasă din joc.” 
 

1. Jocul „Rațele și vânătorii ” este ... . 

 
2. Poziția jucătorilor „Rațele și vânătorii ” este ... . 

 
3. Jocul „Rațele și vânătorii ” este un joc prin care ... . 

Skandenberg Cubul Rubik Am pierdut o batistuță 

Dacii și romanii Nu te supăra, frate! Scrabble 
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4. Este nevoie de reguli pentru un anumit joc? 

 

 

 

Aplicația: LearningApps      

Link https://learningapps.org/view21284359 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21284359
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Schimbul de replici în dialog 
 
 
Aplicații recomandate: LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și 

producerea textului oral 

CS 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite 

și/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate 

CS 1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare 

activă și manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i) 
 

Dialogul este o convorbire sau un schimb de replici între două sau mai 

multe persoane. 

Participanții la un dialog devin, pe rând, vorbitori și ascultători. 

Este important ca într-un dialog să existe continuitate între replicile 

participanților. 

Marcarea dialogului în text se face prin linia de dialog. 
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 Nivel 1 
 

1. Menționează tema dialogului: 

„— Nu vă supără fumul de tutun? întreb eu pe madam Popescu. 

 — Vai de mine! la noi se fumează... Bărbatu-meu...” 

 

2. Ce semne de punctuație sunt utilizate în replica de dialog? 

 — Vai de mine! la noi se fumează... Bărbatu-meu fumează... 

 
3. În enunțul „— Da tu de ce tragi? mă-ntrerupe maiorul.”, linia de dialog este ... .  

 
4. Semnul întrebării marchează sfârșitul unei propoziții ... .  
 

 

 

                      Nivel 2 
 

1. Semnele de punctuație care lipsesc din replica „Da tu de ce tragi mă-ntrerupe maiorul.” 

sunt ... . 

 

2. Semnele de punctuație care lipsesc din replica „— Vai de mine domnule” sunt ... . 

 

3. Semnele de punctuație care lipsesc din enunțul „Ionel  du-te dincolo mamă spargi urechile 

dumnealui” sunt ... . 

 

4. Semnele de punctuație care lipsesc din enunțul „A  zic eu și dumnealui ” sunt ... . 
 

 

 

Nivel 3 

1. Intenția de a intreveni într-un dialog se face prin ... . 

 
2. Într-un dialog, vorbitorii trebuie să-şi adapteze limbajul la: 

 
3. Semnul întrebării [?] – este utilizat pentru a marca ... . 

 

4. Semnul exclamării [!] – marchează ... . 
 

 

 

Aplicația: LearningApps                                 

Link: https://learningapps.org/view21286564 

https://learningapps.org/view21286564
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Reguli de acces la cuvânt 
 

Aplicații recomandate: LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și 

producerea textului oral 

CS 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite 

și/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate 

CS 1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare 

activă și manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i) 

 

 

 
 

Respectarea regulilor de acces la cuvânt este necesară pentru ca fiecare participant la o discuție 

să-și poată face cunoscute ideile și pentru a evita suprapunerile, întreruperile sau tăcerile. 
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 Nivel 1 

 

1. Vorbitorul este ... . 

 

2. Ascultătorul este ... . 

 

3. Dialogul poate fi ... . 

 

4. Dialogul se realizează prin ... . 
 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. În replicile „Unde e Marea Albă?— În fața de masă!”, dialogul nu se realizează pentru că 

interlocutorii ... . 

 

2. Regula următoare de acces la cuvânt Fiecare vorbitor dă cuvântul, după ce a terminat ce 

are de spus, unui alt participant la discuție este ... . 

 

3. Regula următoare de acces la cuvânt Fiecare participant își anunță intenția de a interveni 

printr-un anumit semnal (de exemplu, o mână ridicată) este ... . 

 
4. Regula următoare de acces la cuvânt În cazul în care mai mulți participanți își anunță 

dorința de a interveni în discuție, pot vorbi toți odată este ... . 
 

 

 

Nivel 3 

1. Când lucrezi într-un grup este bine să respecți următoarele:  

să asculți ce spun colegii, să semnalezi dorința 

de a interveni, să aștepți să poți interveni 
să asculți ce spun 

colegii 

să semnalezi dorința 

de a interveni 

 

2. Într-un dialog de grup nu este bine ... . 

să schimbi tema discuției, să intervii peste interlocutori, 

să pui întrebări și să răspunzi în locul celorlalți 

să pui întrebări și să răspunzi în locul 

celorlalți 

 
3. Pentru a avea un dialog cu ceilalți, interlocutorii trebuie să  ... . 

 



                                                                                                                                            

- 46 - 
 

4. Când o persoană nu reușește să mențină un dialog este caracterizată ca fiind ... . 
 

 

 

Aplicația: LearningApps                                       

Link: https://learningapps.org/view21287145 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21287145
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Verbul. Predicatul verbal 
 

Aplicații recomandate: LearningApps  

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea verbală. 
 

Când predicatul se exprimă printr-un verb, se numeşte predicat verbal. 

Există forme verbale care: 

 îşi modifică forma după persoană, iar în propoziție sunt predicate verbale;  

Exemple: Copilul începe exercițiul. 

      El nu merge singur în oraș. 

 

 nu îşi modifică forma după persoană şi nu pot fi predicate în propoziţie;  

Exemple:  Băiatul poate alerga prin curte. 

       El știe citi în limba engleză. 

 

 

 

Verbul este partea de vorbire care arată acţiunea, starea sau existenţa. Acesta își modifică forma 

în funcție de timp, persoană şi număr, adică este o parte de vorbire flexibilă. 

Verbul are trei timpuri de bază: trecut, prezent, viitor. 

 

Verbul are trei persoane: 

persoana I – vorbitorul;  

 persoana a II-a – ascultătorul;  

 persoana a III-a – cel despre 

care este vorba în mesaj. 

Verbul are două numere: 

 singular; 

 plural. 

Verbul are două forme: 

 afirmativă; 

 negativă. 
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 Nivel 1 

 
1. Alege din lista următoare verbele: 

 

 

 

2. Selectează verbele la prezent, la persoana I: 

 

 

 

3. Selectează verbele la trecut: 

 

 

 
4. Selectează verbele la viitor: 

 

 

 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 
1. Alege verbul la prezent persoana a III-a, numărul singular: 

 

 

 

2. Alege verbul la trecut persoana a II-a, numărul singular: 

 

 

 

3. Alege verbul la viitor persoana I, numărul plural: 

 

 

 

 
4. În enunțul „Mă-ntorc și văz pe maiorul, alb ca varul, cu ochii pierduți.”, există ... . 

 

 

 

 

cascadă respingere a alunecat vino trei harnic erau 

lucrează cânt primești intru veniți 

tace răspundea a sărit va auzi 

o să spun va alerga au zis 

ziseră au venit 

mergem vom citi 

luați ai udat citești 

au primit 

ați intrat 

spune vor lucra vino 

vor scrie va aduce vom primi o să spuneți 
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Nivel 3 

1. În enunțul „Se aude o voce de femeie bătrână care strigă... ”, există ... . 

 

2. Alege din listă formele verbale care nu pot fi predicate: 

 

 
 
3. Alege din listă verbele care pot fi predicate: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aplicația: LearningApps                                       

Link: https://learningapps.org/view21165166  

          https://learningapps.org/view21165503 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

dormit au lăudat a crede ați promis 

a bătut sărise a prinde auzit va asculta 

https://learningapps.org/view21165166
https://learningapps.org/view21165503
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Modul indicativ. Prezentul 
 
 

Aplicații recomandate: LearningApps  

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul este forma pe care o ia verbul pentru a arăta felul în care vorbitorul consideră acţiunea. 
Modul care arată o acţiune sigură și reală este modul indicativ. 

Prezentul arată desfășurarea acțiunii în momentul vorbirii. 

 

 Sunetele sau grupurile de sunete care 

indică persoana şi numărul se numesc 

desinenţe. 

 Absenţa unui sunet sau grup de sunete 

care indică persoana și numărul reprezintă o 

informaţie gramaticală, ceea ce se consideră că 

este desinenţă zero. 

 Exemplu: visez ∅ 

 

A conjuga un verb înseamnă a-l trece pe la toate persoanele și pe la ambele numere, ținând cont de mod și de timp. 
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 Nivel 1 

 
1. Alege din lista următoare verbele la modul indicativ, prezent:  

 

 

 

2. Alege din lista următoare verbele la modul indicativ, prezent, la persoana I: 

 

 

 

3. Selectează verbele la modul indicativ, prezent, numărul singular: 

 

 

 
4. Selectează verbele la modul indicativ, prezent scrise corect: 

 

 

 
 

 

 

                      Nivel 2 

 
1. Indică litera/literele corespunzătoare seriei/seriilor care conţine numai verbe la modul 

indicativ. 

a) alergi,  arunci,  cântăm,  discutaţi!,  taci!,  țip; 

b) adaug, conversăm, expune, răstoarnă, strigaţi, taci; 

c) auzim, iese, îngrijiţi, strigaţi!, suie!, ține. 

 

2. Completează cu verbele dintre paranteze la timpul prezent, enunțul dat: 

Scriitorul (a crea, persoana a III-a, singular) … un personaj interesant. 

 

3. Alege forma corectă a următoarelor verbe, aflate la modul indicativ, prezent, persoana I, 

singular: 

 

 

 
4. Alege forma corectă a următoarelor verbe, aflate la modul indicativ, prezent, persoana I, 

singular:  

 

 

lucrează cânt primești intru veniți 

vor primi vede prinzi conduceți 

(eu) crez (noi) creem (ea) creează (voi) creeați 

cad/caz crez/cred șed/șez văd/văz 

copii/copiez 

spunem ai cerut să vadă Taci! auziți 

prăjesc/prăjăsc țin/țiu viu/vin 
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Nivel 3 

 

1. Precizează verbele la modul indicativ, prezent din enunțul: 

„ — Soare cu dinţi, râde Icuţă, care vine de-afară cu frigul după el.” 

 
2. Precizează verbele la modul indicativ, prezent din enunțul: 

„ Fiindcă muşcă. Cum ieşi pe uşă, face: hap! Şi te apucă de nas…” 

 

3. Alege forma corectă, precizează timpul, persoana verbului ales corect: 

Anca îşi ordonează/ordonă portofoliul. 

 

4. Alege forma corectă precizează timpul, persoana verbului ales corect: 

Mama contractă/contractează un împrumut la bancă. 
 

 

 

 

Aplicația: LearningApps                                      

Link: https://learningapps.org/view21267932 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view21267932
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Imperfectul 
 

 

Aplicații recomandate: LearningApps  

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază 

 

 

Trecutul are mai multe timpuri. Unul dintre acestea este imperfectul. 

Imperfectul exprimă o acțiune trecută care se desfășoară în același timp cu o altă 

acțiune trecută, având valoare durativă. 

Sunetul și grupul de sunete care indică timpul imperfect sunt -a- și -ea-. 

Exemple: cânta, vedea 
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 Nivel 1 

 
1. Alege din lista următoare verbele la modul indicativ, imperfect: 

 

 

 

   

2. Alege din lista următoare verbele la modul indicativ, imperfect, la persoana I: 

 

 
 

       

 
3. Selecteaza verbele la modul indicativ, imperfect, numărul plural: 

 

 

 

      

4. Selectează verbele la indicativ, imperfect scrise corect:  

 

 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Găsește intrusul din fiecare serie de mai jos. 

a) acopeream, cădeau, fremătai, intra, oprim; 

b) frânau, mergeați, organizam, privesc, râdeau; 

c) dormeam, învăța, laudă, săreai, terminam.    

2. Precizează ce literă corespunde seriei care conține doar verbe la imperfect. 

a) colorau, dădeam, mergea, priveați; 

b) răspunde, vedeau, zâmbeați, zic; 

c) cântai, povestea, treci!, vine. 

  

3. Găsește intrusul din fiecare serie de mai jos. 

a) coborai, desenez, culegeau, bătea; 

b) mergi, citeau, numea, povesteam; 

c) aveam, aburește, gândeați, trimitea. 

 

lucram cânta

m 

spuneau 

primești 

ai cere 

înțeleg 

vedea taci! auziți 

veniți 

vorbeau vedea prindeau conducea 

(eu) priviam (tu) citeai (ea) alegea (voi) creeați 



                                                                                                                                            

- 55 - 
 

 

4. Toate verbele din seria ... sunt la indicativ imperfect, persoana a III-a. 

a) afuma, conduceam, frigeau, dormeai; 

b) cântau, credeați, vedeam , asculta; 

c) râdea, priveau, flutura, ședea. 
  

 

 

Nivel 3 

1. Selectează verbele la prezent și imperfect: 

 
 

 

2. Selectează seria în care ambele verbe sunt la imperfect: 

 

 

 

 

 

3. Precizează timpul, persoana, numărul verbului din enunțul următor: „Anca punea în  

portofoliu documentele.” 

 
4. Alege forma corectă și precizează timpul, persoana verbului ales corect din enunțul următor: 

„Mama frigia/frigea carnea pe plită.” 
 

 

 

 

Aplicația: LearningApps                                     

Link: https://learningapps.org/view21268183  
 

 

 

 

 

 

 

muncesc/luminează lucrează/număra oprește/ridic 

venea/plimbă scoate/dansează mormăia/zăreau 

https://learningapps.org/view21268183
https://learningapps.org/21267932
https://learningapps.org/21267932


                                                                                                                                            

- 56 - 
 

Verbul auxiliar „a avea”. Participiul. Perfectul 

compus 
 

Aplicații recomandate: WordWall    

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază. 
 

 
 
 

Verbele care ajută la formarea unor moduri 

și timpuri se numesc verbe auxiliare.  

Verbul „a avea” este un astfel de verb. 

 

Perfectul compus exprimă o acțiune trecută 

și terminată în momentul vorbirii. 

Perfectul compus este alcătuit din forme 

specifice ale auxiliarului a avea (am, ai, a, 

am, ați, au) + participiul verbului de 

conjugat ( terminat în –t/-s). 

Exemplu: am ascultat, am scris 

O formă verbală nepersonală este participiul 

(învățat, ales), care ajută la formarea unor 

moduri și timpuri și are, în această situație, 

valoare verbală. Exemplu: Am terminat 

romanul. 
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 Nivel 1 

 

1. Alege din lista următoare verbele la modul indicativ, perfect compus: 

             

 

    

2. Alege din lista următoare verbele la modul indicativ, perfect compus, la persoana I: 

        
 

 

3. Selectează verbele la modul indicativ, perfect compus, numărul plural: 

 

 

    

4. Selectează verbele la modul indicativ, perfect compus, scrise corect: 

 

 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Găsește intrusul din fiecare serie de mai jos. 

a) am acoperit, au căzut, ai, ai intrat; 

b) frânau, ai cerut, ați organizat, am privit; 

c) au dormit, a învățat, am, am sărit. 

 

2. Precizează ce literă corespunde seriei care conține doar verbe la perfect compus. 

a) colorau, dădeam, mergea, priveați; 

b) a răspuns, a văzut, ai zâmbit, au zis; 

c) cântai, povestea, treci!, vine. 

 

3. Găsește intrusul din fiecare serie de mai jos. 

a) ai crezut, desenez, a cules, au bătut; 

b) a mers, am citit, numea, au povestit; 

c) am avut, aburește, a gândit, ai trimis. 

 
4. Toate verbele din seria ... sunt la modul indicativ perfect compus, persoana a III-a. 

a) afuma, conduceam, frigeau, dormeai; 

b) a cântat, au crezut, ai văzut , a ascultat; 

c) râdea, priveau, flutura, ședea. 

 

ai cerut ai cere a văzut auzeau 

a lucrat am cântat primești am înțeles veniți 

a vorbit ați văzut a prins au condus 

a-i văzut ai cercetat  a-ți fugit ați desenat  
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Nivel 3 

1. Selectează verbele la prezent și perfect compus: 

 

 

 

 

2. Selectează seria în care ambele verbe sunt la perfect compus: 

 

 

 
 
3. Precizează timpul, persoana, numărul verbului din enunțul următor: 

George a pus în  mașină pachetele. 
 

4. Alege forma corectă, precizează timpul, persoana verbului ales corect: 

Voi a-ți pus/ați pus florile acolo. 
 

 

 

 

 

Aplicația: Wordwall                                

Link: https://wordwall.net/ro/resource/21843883 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muncesc/luminează lucrează/a numărat oprește/ridic 

venea/a plimbat a scos/a dansat mormăia/zăreau 

https://wordwall.net/ro/resource/21843883
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Pefectul simplu și mai-mult-ca-perfectul 
 
 

Aplicația recomandată: LearningApps  

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

 

 

Perfectul simplu exprimă, în limba literară, o acţiune trecută şi terminată în momentul 

vorbirii. 

Sunetele și grupul de sunete care indică perfectul simplu sunt: -a- (eu cântai), -u- (el văzu), 

-se- (ea scrise), -i/î- (el  fugi/coborî) 
 

Mai-mult-ca-perfectul exprimă o acţiune trecută şi terminată înaintea altei acţiuni 

trecute. 

Grupul de sunete care indică mai-mult-ca-perfectul este -se-, aflat după sunetul care indică 

perfectul simplu. 
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 Nivel 1 

 
1. Alege din lista următoare verbele la modul indicativ, perfect simplu:  

 

 

 

2. Alege din lista următoare verbele la modul indicativ, perfect simplu, la persoana I: 

 

 

       

3. Selectează verbele la modul indicativ, mai-mult-ca-perfect , numărul plural: 

 

 

 
4. Selectează verbele la modul indicativ , mai-mult-ca-perfect, scrise corect:  

 

 

 
 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Găsește intrusul din fiecare serie de mai jos. 

a) culese, căzuseră, avusesem, intraserăm; 

b) fugise, alese, organizaseră, priviserăm; 

c) dormiserăți, învățaseră, fusese, scrise. 

2. Precizează ce literă corespunde seriei care conține doar verbe la perfect simplu. 

a) colorai, dăduși, mergeai, privii; 

b) colorai, dăduși, mersei, privii; 

c) cântase, povesti, trecu, venii. 

 

3. Găsește intrusul din fiecare serie de mai jos. 

a) fusese, scrisese, culesese, bătuse; 

b) fusese, scrisese, culesese, bătu; 

c) am avut, aprins, gândise, trimisese. 
              

4. Toate verbele din seria ... sunt la indicativ, perfect simplu, persoana a III-a. 

a) afumă, conduse, fripse, dormi; 

b) cântase, au crezut, văzuserăm, ascultase; 

c) râdea, priveau, flutura, ședea. 

cerui ai cere văzurăm auzeau 

lucră am cântat primii înțelesei veniți 

vorbiseră scrise prinseserăm conduse 

văzuserăm cerceta-se fugise-ră desenaserăți 
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Nivel 3 

1. Selectează verbele la perfect simplu și mai-mult-ca-perfect: 

 

 

 
2. Selectează seria în care ambele verbe sunt la perfect simplu: 

 

 

 

3. Precizează timpul, persoana, numărul verbului: Copiii ceruseră o prăjitură. 

 

4. Alege forma corectă, precizează timpul, persoana verbului ales corect: 

Eu adormii/adormi acolo. 
 

 

 

 

Aplicația: LearningApps                                      

Link: https://learningapps.org/view21284830 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

munci/luminase lucraseră/numără opriră/ridica 

venea/a plimbat scoase/desenă muriseră/văzuse 

https://learningapps.org/view21284830
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Viitorul. Verbele auxiliare „a vrea” și „a fi” 
 
 

Aplicații recomandate: Quizizz  

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea verbală. 
 

 

Viitorul exprimă o acţiune care se va desfăşura după momentul vorbirii. 

Verbul „a vrea” este verb auxiliar când ajută la formarea timpului viitor. 

Viitorul este alcătuit din forme specifice ale verbului „a vrea” (voi, vei, va, 

vom, veți, vor) + infinitivul verbului de conjugat (voi citi, vei aduce). 

Există o formă de viitor standard (voi citi) și forme de viitor de limbă 

vorbită (am să citesc) şi un viitor popular, alcătuit din forme ale verbului 

„a vrea” (din care cade v de la iniţială) + infinitivul verbului de conjugat 

(oi citi). 

Viitorul anterior arată o acţiune viitoare, terminată înaintea altei acţiuni viitoare. 

Viitorul anterior este alcătuit din verbul auxiliar „a vrea” + verbul auxiliar „a fi” + 

+ participiul verbului de conjugat (vom fi mers). 
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 Nivel 1 

 

1. Alege din lista următoare verbele la modul indicativ, viitor standard: 

 

 

 
2. Alege din lista următoare verbele la modul indicativ, viitor popular, la persoana I:  

 

 

        

3. Selectează verbele la modul indicativ, viitor anterior, numărul plural: 

 

 

 
4. Selectează verbele la indicativ, viitor standard, scrise corect: 

 

 
 

 

 

 

                      Nivel 2 

 
1. Găsește intrusul din fiecare serie de mai jos. 

a) va culege, căzuseră, vor fi, o să intrăm; 

b) fugise, vei alege, are să organizeze, va privi; 

c) vor dormi, oi învăța, fusese, va scrie. 

 

2. Precizează ce literă corespunde seriei care conține doar verbe la viitor. 

a) voi colora, va da, o să merg, oi privi; 

b) a colora, va da, mersei, privii; 

c) cântase,va  povesti, trecu, vor veni. 

 
3. Găsește intrusul din fiecare serie de mai jos. 

a) fusese, va fi, vor culege, vom vorbi; 

b) vei fi, scrisese, are să plouă, va bate; 

c) am avut, oi aprinde, vei culege, om trimite. 

 
4. Toate verbele din seria ... sunt la indicativ viitor standard, persoana I plural. 

a) vom afuma, conduse, fripse, va dormi; 

b) voi cânta, are să  creadă, vom vedea , va asculta; 

c) vom râde, vom privi, vom flutura, vom ședea. 

o să cânte va vedea vor prinde are să audă 

oi lucra îi plânge are să vină veni-va 

vor vorbi va fi scris vom fi cules veți fi spus 

v-a veni cercetav-a voi face va desena 
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Nivel 3 

1. Selectează verbele la viitor standard și viitor anterior: 

 

 

 

2. Selectează seria în care ambele verbe sunt la viitor standard: 

 

 

 
3. Precizează timpul, persoana, numărul verbului din enunțul: Copiii vor primi o prăjitură. 

 

4. Alege forma corectă, precizează timpul, persoana verbului ales corect din enunțul: 

El va adormii/va adormi în mașină. 
 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                      

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61474224eaf665001d1c8c58
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

va munci/luminase va lucra/va fi numărat vor opri/a ridica 

are să vină/va plimba vom scoate/va desena au să moară/vor vedea 

https://quizizz.com/admin/quiz/61474224eaf665001d1c8c58
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Modul imperativ 
 
 

Aplicația recomandată: LearningApps  

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea verbală 

 

Imperativul are două forme: 

 forma afirmativă Exemplu: Cântă! Cântați! 

 forma negativă 

 alcătuită la persoana a II-a, singular, din 

cuvântul nu + verbul la infinitiv.      Exemplu: Nu cânta! 

 alcătuită la persoana a II-a, plural, din 

cuvântul nu +imperativul afirmativ. Exemplu: Nu cântați! 

Verbul a fi are la persoana a II-a, singular, forma afirmativă, doi i (exemplu: Fii zilnic la 

antrenament!), în timp ce la forma negativă are un i  (exemplu: Nu fi zilnic la antrenament!). 

Modul imperativ arată o acțiune posibilă, realizabilă, exprimând un ordin, un îndemn, un sfat, o rugăminte.

Are forme doar pentru persoana a II-a, singular și plural. Nu are forme specifice de timp. 
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 Nivel 1 
 

1. Alege din lista următoare verbele la modul imperativ:  

 

  

 
2. Alege din lista următoare verbele la modul imperativ, la persoana a II-a, singular: 

 

 

 

3. Selectează verbele la imperativ, persoana a II-a plural:  

 

 

 
4. Selectează enunțurile  scrise corect: 

 

 
 
 

 

                      Nivel 2 

 

1. Găsește intrusul din fiecare serie de mai jos. 

a) Culege!, Pune!, Haide!, Întreabă!; 

b) Fugi!, Alege!, Haideți!, Priviți!; 

c) Dormi!, Învăța!, Fii!, Scrie! 

 

2. Precizează ce literă corespunde seriei care conține doar verbe la imperativ. 

a) voi colora, va da, o să merg, oi privi; 

b) Colorează!, Mergeți!, Priviți!; 

c) cântase, va povesti, trecu, vor veni. 

   
3. Găsește intrușii din seria de mai jos. 

 

 
 

4. Alege enunțul care conține un verb la imperativ scris corect. 

a) Nu fii rău! 

b) Fiți cu băgare de seamă prin pădure! 

c) Fi atent pe unde calci! 

 

 

Spune! intrați 

cântă 

Fii bun! 

Vino! vor prinde 

Nu fii leneș! 

Taci! nu blocați! spune 

Fi-ți atenți! 

aduceți Umple! 

Luați! Prinde! Pune! Cereți! 

Fiți cuminți! Fi punctual! 

fusese, va fi, vor culege, vom vorbi, Cheamă!, Alergați!, Apune!, citește, Dormi! , 

Tăceți! 
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Nivel 3 

1. Selectează verbele la indicativ și imperativ: 

 

 

2. Selectează seria în care ambele verbe sunt la imperativ:  

 

 

 

3. Precizează modul, persoana, numărul verbului din enunțul: 

„Copii, duceți coșul cu fructe!” 

 

 

 

 

 

Aplicația: LearningApps                                       

Link: https://learningapps.org/view21287368
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULARE -  Verbul 

Aplicația: Quizizz                                                                         

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/5ddbeb7000f906001bea66c2/test-verbul 

 

muncește! /Aduceți! să spun/Taci! O să oprești/Oprește! 

 

Vino!/citește Scoate!/Desenează

! 

Du!/vedea 

https://learningapps.org/view21287368
https://quizizz.com/admin/quiz/5ddbeb7000f906001bea66c2/test-verbul
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UNITATEA 3. 

Pe strada mea 
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Textul descriptiv literar. 

„O stradă cu sentimente” de Ana Blandiana 
 

Aplicația recomandată:  Quizizz  

Recomandare: Lecție mixtă  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită 

îmbunătățire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre volumele Anei Blandiana pentru copii, amintim:  

 Întâmplări din grădina mea (1987) 
 Întâmplări de pe strada mea (1988) 
 Cartea albă a lui Arpagic (1998). 

 

Poezia O stradă cu sentimente deschide volumul Întâmplări de pe strada mea.  

 
 
 

Ana Blandiana, scriitoare contemporană ( n.1942) este un 

pseudonim, adică numele de artist pe care și l-a ales Otilia 

Valeria Coman. Este poetă, prozatoare și publicistă. 

 

 

 Poet – autor de poezii 

 

 Prozator - autor de opere literare în proză 

  

 Publicist - persoană care publică în calitate de profesionist articole 

în presă, răspunzând interesului public (jurnalist, gazetar) 
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 Nivel 1 

 
1. Sinonimul cuvântului  stradă  este ... .        

 

2. Sinonimele cuvântului  sentimente  sunt:       

 

3. Cuvintele  bulevard, alee, trotuar, semafor  fac parte din câmpul lexical al ... .  

 
4. Antonimul cuvântului pâmânt este ... .        

 

 

  Nivel 2 

 
1. Versurile „Unele mai frumoase,/Altele mai urâte” conțin ... . 

 
2. Fac parte din același câmp lexical toate cuvintele din seria:  

  

  

 

 
3. Identificați sinonimul și antonimul cuvântului vesele. 

 

4. Sinonimele cuvântului timide sunt ... . 

 

 

  Nivel 3 

1. După prima lectură, ai avut senzația că autoarea descrie ... .  

 

2. Adjectivele din secvența Ambițioase, încăpățânate, curioase,/Vesele, triste, bârfitoare  

descriu ... .  

 
3. În poezia O stradă cu sentimente, autoarea: 

 

 

  
 

4. Cine locuiește în căsuța mică, mică? 

acoperișuri, ștreșini, străzi, 

hornuri, pavaje, copaci 

acoperișuri, 

ștreșini, hornuri 

acoperișuri, 

hornuri, pavaje 

dă impresia că descrie 

strada pe care locuiește 

povestește o întâmplare 

de pe strada ei 

descrie o stradă 

oarecare 
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Aplicația: Quizizz                                

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61cb5551d520fd001d8d4396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61cb5551d520fd001d8d4396
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Textul descriptiv literar. Personificarea 

„O stradă cu sentimente” de Ana Blandiana 
 

Aplicația recomandată: Wordwall 

Recomandare: Lecție de comunicare de noi cunoștințe  

  

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, 

discontinue și multimodale 

CS 2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme 

familiare 

 

 

 

 

Textul descriptiv prezintă un obiect, o ființă, un cadru din 

natură sau un fenomen al naturii, evidențiind părțile sale 

componente și trăsăturile particulare. 

Textul descriptiv literar prezintă impresii și percepții subiective 

despre un obiect, o ființă, un fenomen al naturii.  

 

 

 

 

Figura de stil este un procedeu utilizat pentru a spori expresivitatea unei comunicări. 

Personificarea este o figură de stil prin care se atribuie însușiri omenești unor ființe 

necuvântătoare, unor obiecte sau unor fenomene ale naturii. 
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  Nivel 1 

 

1. În prima strofă a poeziei „O stradă cu sentimente ” se descriu ... .    

 
2. Adjectivele frumoase, urâte, grase descriu ... .       

 
3. Adjectivele  prin care se descriu casele „Ambițioase, încăpățânate, curioase,/Vesele, triste, 

bârfitoare” pot fi utilizate și pentru a descrie ființe?         

 
4. În versurile „Ambițioase, încăpățânate, curioase,/Vesele, triste, bârfitoare” există o 

pereche de anonime. Care este acea pereche?   

 

     
 

 

  Nivel 2 

 

1. Completează spațiul punctat cu răspunsul corect. 

Textul ................. prezintă un obiect, o ființă, un cadru din natură sau un fenomen al naturii. 

   

2. Completează spațiul punctat cu răspunsul corect. 

Textul ..................................... prezintă impresii și percepții subiective despre un obiect, o 

ființă, un fenomen al naturii.  

    

3. Completează spațiul punctat cu răspunsul corect. 

Figura de stil este ................................................................................................................... . 
 

4. În versurile „Casele ei sunt/Ambițioase, încăpățânate, curioase”  există ... .   

 

 

 

 

  Nivel 3 

1. Care sunt elementele personificate din versurile de mai jos? 

„Un salcâm privi spre munte/Mândru ca o flamură./Solzii frunzelor mărunte/S-au zburlit pe-o 

ramură.” (G. Topârceanu, Rapsodii de toamnă I)    
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2. Care sunt elementele personificate din versurile de mai jos? 

 

 „Peste dealuri zgribulite,/Peste ţarini zdrenţuite,/A venit aşa, deodată,/Toamna cea 

întunecată.” (G. Topârceanu, Balada unui greier mic) 
 

3. Versurile „Un ţânţar, nervos şi foarte/Slab de constituţie,/În zadar vrea să ia parte/ Şi el la 

discuţie.”  (G. Topârceanu. Rapsodii de toamnă II), conțin personificări prin care se 

evidențiază ... . 

 
4. Versurile „A venit aşa, deodată,/Toamna cea întunecată./Lungă, slabă şi 

zăludă,/Botezând natura udă” (G. Topârceanu, Rapsodii de toamnă I), conțin personificări 

prin care se evidențiază ... . 

 

 

 

 

 

 

Aplicația: Wordwall                                

Link: https://wordwall.net/ro/resource/26988024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://wordwall.net/ro/resource/26988024
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Există opt tipuri de inteligență: 

Semnificațiile textului 

„O stradă cu sentimente” de Ana Blandiana 
 

Aplicația recomandată: LearningApps 

Recomandare: Lecție de formare de priceperi și deprinderi intelectuale  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligenţa reprezintă capacitatea generală de a acţiona, de a gândi 

raţional şi de a avea relaţii eficiente cu mediul.  

 

INTELIGENȚA LINGVISTICĂ:  

Acest tip de inteligență are în vedere 

abilitățile de comunicare și exprimare, 

capacitatea de a da nuanțe, ordine și 

ritm cuvintelor. 

 
 

INTELIGENȚA LOGICO-MATEMATICĂ:  

Acest tip de inteligență are în vedere abilitățile 

de lucru cu cifrele, deductibilitatea, gândirea 

logică, relaționarea. 

 

 
 

INTELIGENȚA SPAȚIAL-VIZUALĂ:   

Acest tip de inteligență are în vedere 

abilitățile de a crea o reprezentare 

vizuală-spațială a lucrurilor, de a gândi 

în dinamica. 

 

 

 

 
 

INTELIGENȚA MUZICALĂ: 

Acest tip de inteligență are în vedere abilitățile 

de a compune muzica, de a cânta la un 

instrument sau vocal. 

 

 

 

 
 

INTELIGENȚA NATURALISTĂ:  

Acest tip de inteligență are în vedere 

abilitățile de a înțelege natura, de a 

ajuta la păstrarea ei. 
 

 

INTELIGENȚA CORPORAL-CHINESTEZICĂ:  

Acest tip de inteligență are în vedere  

abilitățile de exprimare cu ajutorul  

corpului, coordonarea foarte bună  

între părțile corpului, rezolvarea  

problemelor prin activități fizice. 

 
 

INTELIGENȚA INTERPERSONALĂ:   

Acest tip de inteligență 

are în vedere abilitățile 

de a înțelege relațiile  

dintre persoane și de a 

dezvolta aceste relații. 

 

  
 

INTELIGENȚA INTRAPERSONALĂ:  

Acest tip de inteligență are în vedere abilitățile de 

a înțelege emoțiile, motivațiile și scopurile 

proprii. 
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  Nivel 1 

 
1. Ce sunt emoțiile?  

        

2. Bucuria pe care o simțim revăzându-ne casa după o vreme este ... .    

 
3. Ce sunt sentimentele?           

 

4. Fericirea pe care o simți când afli o veste bună este ... . 

      
 

  
 
  Nivel 2 

 
1. Care dintre sentimentele pozitive (fericire, umor, bucurie, iubire, recunoștință, speranță) le 

descoperi în poezia Anei Blandiana? 

 
2. Care dintre sentimentele negative (tristețe, teamă, ostilitate, dezamăgire, furie, disperare, 

vinovăție) le descoperi în poezia Anei Blandiana? 
 

3. Ce tip de inteligență se poate identifica în versurile „Acoperișurile sunt și ele, care de 

care,/Mai țuguiate, mai dibace”? 

 

4. Ce sentiment îți trezește descrierea casei din versul  „casa aceea cu pereții portocalii” ?  

   

 

 
  Nivel 3 

1. În poezie sunt descrise 7 case. Care dintre ele e locuită de o bătrânică? 

 

2. În poezie sunt descrise 7 case. Care dintre ele e locuită de un bărbat morocănos, deranjat de 

gălăgie? 

 

3. Recitind poezia „O stradă cu sentimente” ce te-a nedumerit? 

autoarea nu își descrie 

propria casă 

era o casă mai mică 

decât celelalte 

era o vilă pe 

stradă 

 

4. Dintre cele 8 tipuri de inteligențe care dintre ele se regăsesc cel mai mult în poezia citită? 
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Aplicația: LearningApps                                      
 

Link:  https://learningapps.org/view23091928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view23091928
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Noi pagini – alte idei 

„O pisică”  de Tudor Arghezi 
 

Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS  2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare 

CS 2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare 

 

Cele  mai cunoscute sunt volumul în proză „Cartea cu jucării”, inaugurând o direcţie 

secundară în creaţia sa, ce va continua mai apoi cu volumele:  

 „Cântec de adormit Mitzura” 

 „Buruieni” 

 „Mărţişoare” 

 „Prisaca” 

 „Zdreanţă” etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tudor Arghezi – pe numele său adevărat Ion N. 

Theodorescu va publica sub pseudonimul Tudor Arghezi 

toate scrierile sale. 

 

Poet, prozator şi gazetar cu o carieră literară întinsă şi foarte 

bogată a fost unul dintre autorii de prim rang a-i perioadei 

interbelice. Printre scrierile sale se numără și cărți pentru 

copii. 
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  Nivel 1 

 
1. Textul „O pisică” de Tudor Arghezi face parte din volumul ... .    

 

2. În textul citat este vorba despre ... . 

 
 

3. Baruțu și Mițura sunt ... . 
 

4. Bunica ce crede despre pisica neagră?  

 

 

 

  Nivel 2 

 
1. Textul „O pisică” este o descriere literară? 

 
2. Cum este primită pisica fără stăpân în familie? 

cu  teamă, ostilitate, 

furie 

cu uimire, cu bucurie ca o 

aducătoare de noroc 

cu nepăsare, 

ostilitate 

 
3. Crezi că familia la care ajunge pisica iubea animalele?  

 

4. Ce sentiment îți trezește descrierea pisicii din secvența „Împărăteasa pământului întreg nu 

ar putea să aibă o gleznă mai fină, o liniște mai aristocratică” ?   

  

 

 

  Nivel 3 

1. Ce figură de stil predominantă întâlnim în textul „O pisică”? 

 

2. Sintagma „pas sigur, mut și lin” descrie mersul ... .   

 
3. În secvența  „căutătura galbenă, atât de sigur pasul, mut și lin” se descriu ... . 

 
4. În enunțul „Așa face pădurea, așa curge apa, așa geme salcia și bombăne furtuna” există 

... . 
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Aplicația: LearningApps                                      
 

Link:  https://learningapps.org/view23092235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view23092235
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Textul descriptiv nonliterar. 

Persana – un ghem pufos cu o personalitate 

încântătoare  
http://www.animalutze.com/articole/pisica-persana.php 

 

Aplicația recomandată:  Wordwall 

Recomandare  Lecție de comunicare de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare 

CS 2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare 

 

 

Textul descriptiv nonliterar prezintă în detaliu un obiect, o ființă, un peisaj din natură sau un 

fenomen al naturii, evidențiind părțile sale componente și trăsăturile specifice acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tonul folosit este unul neutru, iar limbajul este precis, cu multe cuvinte aparținând câmpului 

lexical în care se încadrează tema descrierii. 

 

 

 

 

 

Textul descriptiv literar - prezintă 

impresii, percepții subiective sau 

chiar descrieri bazate pe 

imaginație. 

 

Textul descriptiv nonliterar – 

prezintă informații, date concrete și 

reale privitoare la obiectul descris.  

 

http://www.animalutze.com/articole/pisica-persana.php
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  Nivel 1 

 
1. Ce rasă de pisici este descrisă în textul citat?       

 

2. Care este scopul unui text nonliterar? 

de a oferi informații 

exacte 

de a sensibiliza 

cititorul 

de a-l determina să cumpere un 

obiect, un lucru 

 
3. Corpul unei pisici persane este ... .          

 

4. Pisica persană are blana ... .      
 

 

  Nivel 2 

 
1. Textul preluat de pe site-ul http://www.animalutze.com/articole/pisica-persana.php  conține: 

informații despre stilul 

de viața al unei pisici 

comune 

informații despre stilul 

de viața al unei pisici 

maidaneze 

informații despre aspectul 

și  stilul de viața al unei 

pisici de rasă persană 

 
2. O persoană care dorește să aibă o pisică persană trebuie să țină cont de un anumit detaliu. 

Care este acesta? 
 

3. Crezi că o pisică de rasă are nevoie de mai multă grijă , atenție, întreținere decât o pisică 

obișnuită , maidaneză?  

 

4. În secvența „persana este o pisică afectuoasă, calmă și tăcută”  se descrie ... .  

 
 

  
 
  Nivel 3 

 

1. Textul „– Persana – un ghem pufos cu o personalitate încântătoare” are la bază: 

 
2. Textele descriptive nonliterare pot fi de tip: articol, reclamă, anunț, scrisoare . În care 

categorie de text nonliterar se încadrează textul „– Persana – un ghem pufos cu o 

personalitate încântătoare”? 

http://www.animalutze.com/articole/pisica-persana.php
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3. Textul descriptiv literar se caracterizează prin ... . 

 
4. Textul descriptiv nonliterar se caracterizează prin ... . 

 
 

 

 

Aplicația: Wordwall                                
 

Link:  https://wordwall.net/ro/resource/26990104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/26990104
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Moș Nicolae 

6 decembrie 

 

Tradiții: sărbătorile de iarnă 
 

Aplicația recomandată:  LearningApps 

Recomandare  Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

CS 5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi − 

prezentarea unor experiențe similare sau diferite privitoare la viața de familie, la valorile promovate în 

școală etc., pornind de la tradiții întâlnite în textele orale sau scrise studiate 

 

 

Sărbătorile de iarnă la români: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Postul Crăciunului 

15 noiembrie – 24 decembrie 

 

Ignatul 

20 decembrie 

 

Ajunul Crăciunului 

24 decembrie 

 

Crăciunul 

25 decembrie 

 

Anul Nou 

1 ianuarie 

 

Boboteaza 

6 ianuarie 

 

Sfântul Ioan 

7 ianuarie 
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  Nivel 1 

 
1. Ce se sărbătorește pe data de 6 decembrie?       

 
2. Moș Nicolae, Crăciunul, Bobotează sunt sărbători religioase sau sărbători naționale? 

 
3. De Moș Nicolae copiii merg pe la casele oamenilor cu colindatul?      

 

4. În seara de Ajun de An Nou cetele de copii se duc pe la casele oamenilor cu ... .  
 

  
 
  Nivel 2 

 
1. Urarea „Crăciun fericit” se folosește doar la români?      

 
2. Ce obiceiuri se cunosc de Crăciun? 

 

3. Cât de veche este la români tradiția de a împodobi bradul de Crăciun?  

 

4. Cât timp se ține în casa bradul împodobit? 

    

 

  Nivel 3 

 

1. Care este cel mai cunoscut dar simbolic pe care il primesc copiii de Moș Nicolae și unde se 

pune acest dar? 

 
2. La colindat, copiii folosesc clopoței, bețe și bice. Care este rolul lor?  

 
3. În unele zone mai există obiceiul de a merge cu steaua pe la casele oamenilor. Ce 

semnificație are acest obicei?  

 
4. În ce dată se sărbătorește Boboteaza? 
 

 

 

Aplicația: LearningApps                                      
 

Link:  https://learningapps.org/view23095680 

https://learningapps.org/view23095680
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Ascultarea activă 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare  Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și 

producerea textului oral 

CS 1.3. Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în funcție de situația de comunicare − 

mimarea unei situații de comunicare 

CS 1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare 

activă și manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutor(i) 

 

 

Ascultarea activă este o strategie esențială în comunicare. Ea se referă la: 

 abilitatea de a auzi ceea ce se spune  

 a recepta clar un mesaj, pronunțat corect într-un cadru adecvat, care să nu fie 

perturbat de zgomote; 

 

 capacitatea de a interacționa cu ceilalți  

 a asculta fără a-i întrerupe pe ceilalți; 

 a ști când se poate interveni într-o discuție pentru a pune întrebări de clarificare sau 

pentru a rezuma ce a spus celălalt; 

 a înțelege ce înseamnă comportamentul unui bun ascultător; 

 a urmări gesturile și mimica vorbitorului și a păstra contactul vizual; 

 a încuraja vorbitorul să continue etc.; 

 

 abilitatea de concentrare 

 menținerea atenției; 

 

 capacitatea de a înțelege 

 stabilirea unui scop pentru ascultarea mesajului: relaxare, informare, analiză, 

înțelegerea felului în care este folosit limbajul. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

- 87 - 
 

 

 
 
  Nivel 1 

 

1. Indică sinonimele verbului „a asculta” ... .       

 
2. În enunțul „Maria ascultă la ușă conversația părinților” , sensul verbului „a asculta” este: 

 
3. Indică sinonimele verbului „a auzi” :  

 
4. În enunțul „Se aude că nu se mai dau teze”, sensul verbului „a auzi” este ... . 
  

 
 
  Nivel 2 

 

1. Ascultarea activă presupune:         

 
2. Pot descrie un obiect prin ceea ce: 

 
3. Ascultarea activă presupune folosirea urechii, a ochiului, a creierului, a gurii și a inimii? 

 

4. Într-o comunicare eficientă ochiul este folosit pentru a dovedi empatie și a oferi încredere 

celuilalt?   

 
 

  Nivel 3 

 
1. Se poate vorbi despre o ascultare eficientă dacă: 

Vorbitorul și ascultătorul participă în 

aceeași măsură la comunicare, între cei 

doi există contact vizual, vorbitorul 

folosește gesturi și mimică, 

ascultătorul folosește sunete de 

aprobare, intervine activ punând 

întrebări, ascultătorul respectă regulile 

de preluare a cuvântului. 

Vorbitorul și ascultătorul 

participă în aceeași 

măsură la comunicare, 

între cei doi există 

contact vizual, vorbitorul 

folosește gesturi și 

mimică. 

Vorbitorul și ascultătorul 

participă în aceeași măsură 

la comunicare, între cei doi 

există contact vizual, 

ascultătorul respectă 

regulile de preluare a 

cuvântului . 

 

 
2. Vorbitorul și ascultătorul se pot înțelege chiar dacă nu vorbesc aceeași limbă? 

 
3. Dacă un vorbitor este lipsit de vedere poate descrie un obiect folosind alte simțuri?  

 

4. Dacă un ascultător este lipsit de auz poate înțelege mesajul transmis de vorbitor? 

 



                                                                                                                                            

- 88 - 
 

 

 

Aplicația: Quizizz                                      
 

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/61cc91f64c4cee001dc74357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61cc91f64c4cee001dc74357
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singular - când denumesc un singur obiect 

 

Substantivul 
 

Aplicația recomandată: Quizizz 

Recomandare  Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea verbală  

CS 4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de  

învățare pe tot parcursul vieții  

 

 

 

Substantivele sunt: 

 

 

 

 

 

 

Substantivele sunt de trei genuri: 

 masculin, când se numără un, doi (un copil, doi copii); 

 feminin, când se numără o, două (o fată, două fete); 

 neutru, când se numără un, două (un caiet, două caiete). 

Substantivele au două numere: 

 

 

 

 

 

 

Desinențele sunt sunetele sau grupurile de sunete așezate la sfârșitul substantivelor pentru a 

indica genul și numărul acestora. 

Definiție: Substantivul este partea de vorbire care denumește ființe, lucruri, fenomene ale 

naturii, însușiri, acțiuni, stări sufletești. 

comune - când denumesc o 

clasă de obiecte de același fel 

 

proprii - când denumesc individualități cum ar fi: nume 

de persoane, de țări, de localități, de ape, de sărbători etc. 

elefanți 

Dumbo 

Acestea se scriu cu 

literă mare la inițială. 

plural - când denumesc mai multe obiecte 
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  Nivel 1 

 
1. Alege din lista următoare  substantivele comune:  
oameni albastru elefant elegantă carnet frumusețe bunătate castel privește bun încet foame 

 
2. Alege din lista următoare substantivele de genul masculin, numărul plural: 

pomi ciuperci munți fructe pixuri pereți mașini lei 

 
3. Selectează substantivele comune de gen neutru,  numărul singular: 

scaun creioane hartă cornuri picioare dulăpior șarpe 

 
4. Selectează substantivele comune scrise corect:  

primă-vară cooperativă aieroporturi îmfrunzire împărăție ciapă jirafă bonboană omenire 

 

 

  Nivel 2 

 
1. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Substantivul este o parte de propoziție care denumește ființe, lucuri, fenomene ale naturii, stări 

sufletești. 

b) Substantivul este o parte de vorbire care denumește ființe, lucuri, fenomene ale naturii, stări 

sufletești. 

c) Substantivul este o parte de vorbire care exprimă stări sufletești. 

 

2. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Substantivul are trei genuri: masculin, feminin, neutru. 

b) Substantivul are trei genuri: masculin, feminin, plural.  

c) Substantivul are două genuri: singular, plural.  

 

3. Alege forma corectă a următoarelor substantive:  

Cluj-napoca Cheile Bicazului prim-ministru zoologie Delta Dunării puntuație 

 
 

4. Alege formele corecte ale substantivelor: 

soră/sori mamă/mame pom/pomuri suflet/suflete ban/bani 
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  Nivel 3 

1. Câte substantive comune de genul masculin există în enunțul „ — Soare cu dinţi, râde 

Icuţă, care vine de-afară cu frigul după el.”? 

 
 
2. Indică seria în care există substantive comune, gen feminin, numărul plural: 

 

a) arteră, trotuare, frunze, roșii 

b) sobe, școli, case, prune 

c) mure, casetă, coală, pâine 
 

3. Indică seria în care există substantive comune care denumesc fenomene ale naturii: 
a) burniță, ninsoare, ger, chiciură 

b) ploaie, cer, nori, soare 

c) brumă, ninsoare, ploaie, ger 

 

4. Sunt scrise corect substantivele din seria:  

a) crăciun, rusalii, florii, bobotează 

b) Crăciun , Rusali, Flori, Bobotează 

c) Crăciun, Rusalii, Florii, Bobotează 

 

 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                      
 

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/61cc92d34c4cee001dc74448 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61cc92d34c4cee001dc74448
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Articolul 
 

Aplicația recomandată:  Quizizz  

Recomandare  Lecție de comunicare de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea verbală  

CS 4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții  

 

 

Articolul  arată în ce măsură obiectul denumit le este cunoscut vorbitorilor. 

Acesta se analizează întotdeauna împreună cu substantivul. 

Substantivele sunt:  

a) nearticulate - orașe măr, carte, om 

b) articulate - orașele, mărul, cartea, omul/un oraș, un măr, o carte, unui om 

Articolul hotărât arată că obiectul denumit de substantiv este cunoscut atât de vorbitor, cât şi de 

ascultător. Acest articol se adaugă direct la sfârşitul substantivului, formând cu acesta o singură 

unitate sonoră şi grafică. 

Formele articolului hotărât sunt: 

 
masculin feminin neutru 

singular -l, -le, -a, -lui -a, -i -i, -lui 

plural -i, -lor -le, -lor -le, -lor 

 

Articolul nehotărât arată că obiectul denumit de substantiv este mai puţin cunoscut vorbitorului 

şi ascultătorului. 

Acest articol se aşază înaintea substantivului, fiind un cuvânt scris separat. 

Formele articolului nehotărât sunt: 

 
masculin feminin neutru 

singular un, unui o, unei un, unui 

plural nişte, unor nişte, unor nişte, unor 
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  Nivel 1 

 
1. Alege din lista următoare substantivele nearticulate: 

oameni elefantul un carnet frumusețea bunătate castel foamea 

 
2. Alege din lista următoare  substantivele articulate cu articol hotărât: 

pomii ciuperci munții fructele pixuri pereți mașinile leii 

 
3. Selectează substantivele articulate cu articol nehotărât: 

un scaun niște  creioane hartă niște cornuri picioarele dulăpiorul unui șarpe 

 
4. Selectează substantivele proprii articulate: 

Crăciunul Rusaliile Bucureștiul Floriile mărțișorul Bobotează Cetatea Fetei 

 

 
 
  Nivel 2 

 

1. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Articolul hotărât arată că obiectul denumit de substantiv este mai puțin cunoscut  de vorbitor 

şi de ascultător. 

b) Articolul hotărât arată că obiectul denumit de substantiv este cunoscut atât de vorbitor, cât şi 

de ascultător. 

c) Articolul hotărât arată că obiectul denumit de substantiv este cunoscut doar de vorbitor, nu şi 

de ascultător.     

2. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Articolul nehotărât arată că obiectul denumit de substantiv este mai puţin cunoscut 

vorbitorului şi ascultătorului. 

b) Articolul nehotărât arată că obiectul denumit de substantiv este cunoscut atât vorbitorului,cât  

şi ascultătorului. 

c) Articolul nehotărât arată că obiectul denumit de substantiv este mai puţin cunoscut doar 

vorbitorului, nu  şi ascultătorului.  
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3. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Articolul hotărât stă după substantiv formând cu acesta un singur cuvânt. 

b) Articolul hotărât stă în fața  substantivului  formând cu acesta un singur cuvânt. 

c) Articolul hotărât se așază  în fața  substantivului  fiind un cuvânt scris separat.   
 

4. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 
a) Articolul nehotărât stă după substantiv formând cu acesta un singur cuvânt. 

b) Articolul nehotărât stă în fața  substantivului  fiind un cuvânt scris separat .  

c) Articolul nehotărât se așază  după  substantiv  fiind un cuvânt scris separat.   

 

 

  Nivel 3 

1. Alege substantivele articulate cu articol hotărât din lista următoare: 

cornul/cornurile caiet/caiete muntele/munții exercițiu/exercițiile un om/niște oameni 

 
2. Alege substantivele articulate cu articol nehotărât din lista următoare: 

o floare/niște flori un bec/niște becuri mărul/merele un pix/pixurile 

 
3. Alege substantivele nearticulate din lista următoare:  

lecția/lecțiile bloc/blocuri farfurie/ farfurii ramură/ramuri 

 
4. Identifică în enunțul următor substantivele articulate cu articol hotărât: „În școala noastră au 

ajuns echipele de fotbal și de handbal ale orașului pentru meciurile stabilite.” 
 

 

 

 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                      

 

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/61cc9e8db925b0001e58bbd6 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61cc9e8db925b0001e58bbd6
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Posibilități combinatorii ale substantivului. Prepoziția. 

Atributul 
 

Aplicația recomandată:  LearningApps, Quizizz 

Recomandare  Lecție de comunicare de noi cunoștințe 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții  
 

 

Definiție: Atributul este partea secundară de propoziție care determină un substantiv. 

Întrebările atributului sunt: 

AL CUI? A CUI? AI CUI? ALE CUI? CARE? CE FEL DE? 

  
Substantivul se poate combina în propoziție cu alte cuvinte. 

Exemple: străzile din oraș, oamenii muntelui, caiete curate 
 

Atributul se exprimă prin: 

 adjectiv   Exemplu: strada largă 

 substantiv  Exemplu: strada bunicii, strada din centru 

Observație: Un substantiv poate avea unul sau mai multe atribute. Acestea stau, de obicei, după 

substantiv, dar pot sta și înaintea acestuia. 

 

Definiție: Prepoziția este partea de vorbire care leagă un atribut de substantivele determinate. 

Prepoziția se analizează împreună cu partea de vorbire pe care o precedă, intrând în componența 

atributului. 

Prepozițiile sunt: 

 simple, când sunt alcătuite dintr-un singur termen: 

 compuse, când sunt alcătuite din doi sau mai mulți termeni: 

DE 

LA 

DE 

LÂNGĂ 

DE 

PE 

DE 

PESTE 

DE 

PRIN 

DE 

SUB 

PE 

DUPĂ 

PE 

LA 

PE 

SUB 

DE PE 

LA 

DE PE 

LÂNGĂ 

DE PE 

SUB 

 

 Există prepoziții compuse care sunt formate din doi termeni scriși astăzi într-un singur 

 cuvânt: DESPRE (de + spre), DINSPRE (din + spre), ÎNSPRE (în + spre). 

CU DE DUPĂ FĂRĂ ÎN ÎNTRE LA LÂNGĂ PE PENTRU PESTE PÂNĂ  
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  Nivel 1 

 

1. Numește partea de vorbire pentru cuvântul subliniat din enunțul: „Oamenii de la munte 

sunt rezistenți la frig.” . 

 
2. Se dă enunțul: „Oamenii de la munte sunt rezistenți la frig.” 

Ce întrebare punem substantvului „oamenii” ca să răspundă cuvântul „de la munte” ? 

 
3. Se dă enunțul: „Caietul elevului este nou.” 

Ce întrebare punem substantvului „caietul” ca să răspundă cuvântul „elevului”? 

 
4. Se dă enunțul: „Florile mirositoare sunt puse în vază” . 

Ce întrebare punem substantvului „florile” ca să răspundă cuvântul „mirositoare”? 

 

 

  Nivel 2 

 

1. Indică litera  corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Atributul este partea principală de propoziție care determină un substantiv. 

b) Atributul este partea secundară  de propoziție care determină un verb. 

c) Atributul este partea secundară de propoziție care determină un substantiv.   

 

2. Indică litera  corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Atributul poate fi exprimat doar prin adjectiv. 

b) Atributul poate fi exprimat prin substantiv și  prin adjectiv. 

c) Atributul poate fi exprimat doar prin substantiv.  
 

3. Indică litera  corespunzătoare răspunsului corect: 
a) Prepoziția este partea de vorbire care leagă un atribut de substantivele determinate.  

b) Prepoziția este partea de propoziție care leagă un atribut de substantivele determinate.  

c) Prepoziția este partea de vorbire care leagă un atribut de orice parte de vorbire. 
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4. În lista de cuvinte sunt scrise doar prepoziții simple: 

DE LA DIN SUB ÎN DESPRE DE LÂNGĂ CU DE PE LA 

 

 

  Nivel 3 

1. Identifică atributul exprimat prin substantiv din propoziția următoare: „Frunzele de țelină au 

gust puternic.” . 
 

2. Identifică atributul exprimat prin adjectiv din propoziția următoare: „Vremea frumoasă de 

toamnă se schimbă.” .  
 

3. Câte atribute sunt în propoziția următoare: „Florile frumoase și mirositoare de toamnă din 

grădina bunicii se usucă.” ? 
 

 
4. Câte atribute exprimate prin substantive sunt în propoziția următoare: „Florile frumoase și 

mirositoare de toamnă din grădina bunicii se usucă.” ? 

 

 

 

 

 

 

Aplicația: LearningApps                                

Link:  https://learningapps.org/view23095711 

 

 

Aplicația: Quizizz                                                                     

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/61cd553e5c4478001d19d6fe  

 

 

 

 

https://learningapps.org/view23095711
https://quizizz.com/admin/quiz/61cd553e5c4478001d19d6fe
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Substantivul subiect. Acordul predicatului cu 

subiectul 

 
Aplicația recomandată:  Quizizz 

Recomandare  Lecție mixtă 

 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții  

 

 

Definiție: Subiectul este partea de propoziţie care arată  

cine face acţiunea exprimată de un predicat verbal. 

 

Întrebarea specifică subiectului este: 
 

Observație:  Substantivul subiect este într-o strânsă relaţie  

cu predicatul, fiindcă ori de câte ori se defineşte subiectul, 

se face referire la predicat şi invers. 

 

Subiectul este: 

 simplu - atunci când este alcătuit dintr-un singur termen; 

 multiplu - atunci când este alcătuit din doi sau mai mulţi termeni. 

 

Regulă! 

Termenii subiectului multiplu sunt legaţi prin virgulă sau prin cuvinte de legătură, precum ȘI.  

 

Regulă! 

Verbul care în propoziție este predicat verbal se acordă în persoană şi număr cu substantivul care 

este subiect. În cazul subiectului multiplu, acordul cu verbul predicat se face totdeauna la plural. 

 

Observație: Acordul verbului predicat se face doar cu substantivul subiect, şi nu cu alte cuvinte 

din propoziţie. 

 
 

CINE? 
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  Nivel 1 

1. Identifică predicatul verbal din enunțul: „Copiii au construit castele de nisip.” . 

 

2. Se dă enunțul: „Ora de matematică s-a teminat repede.”. Care este subiectul propoziției? 
 

3. Găsește substantivele subiecte din propoziția: „Cartea, caietul, blocul și penarul au loc în 

banca mea.” . 
 

4. Găsește substantivul subiect din propoziția: „Meciul de fotbal se ține pe stadionul din oraș.” 

. 
 

 

  Nivel 2 

 
1. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Subiectul este partea de vorbire care arată cine face acţiunea exprimată de un predicat verbal. 

b) Subiectul este partea de propoziție care arată cine face acţiunea exprimată de un predicat 

verbal. 

c) Subiectul este partea de vorbire care arată denumește ființe , lucruri,stări,  fenomene ale 

naturii.  

 

2. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Substantivul subiect este în strânsă legătură cu predicatul. 

b) Substantivul subiect este în strânsă legătură cu un alt substantiv. 

c) Substantivul subiect este în strânsă legătură cu atributul. 

 

3. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Subiectul este multiplu, atunci când este alcătuit din doi sau mai mulţi termeni. 

b) Subiectul este multiplu, atunci când este alcătuit din doi termeni. 

c) Subiectul este multiplu, atunci când este alcătuit dintr-un  singur termen. 
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4. Acordul verbului predicat se face doar cu substantivul subiect, şi nu cu alte cuvinte din 

propoziţie. 

 

 

  Nivel 3 

1. Alege forma corectă a substantivului subiect din propoziţiile date. 

Casa/Casele are acoperișul țuguiat.   Mărul/merele au gust plăcut. 
 

2. Alege forma corectă a predicatului verbal din propoziţiile date. 

 

 Pisica și câinele are/au locul lor în casă.   Mărul și părul crește/cresc frumos în grădina. 

 
 
3. Completează spațiile punctate cu forma corectă a predicatelor pentru fiecare propoziție: 

(merg/merge , lovesc/lovește, au/are) 
Ionică și Vasile...................la meciul de fotbal. 

Vântul și ploaia..............................geamul casei mele. 

Pisica și cățelul ...........................lângă patul nostru. 

 
 
4. Câte predicate și câte subiecte pot fi într-o propoziție? 

  
 

 

 

 

 

Aplicația: Quizizz                                   

 

Link:  https://quizizz.com/admin/quiz/61cdf765b52b9a001eda5452 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/61cdf765b52b9a001eda5452
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UNITATEA 4 
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Textul narativ literar 

 

Recomandare: Lecție mixtă  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită 

îmbunătățire 

 

Florin Bican ( n . 1956) - scriitor contemporan și unul dintre cei mai 

buni traducători români.  

 scriitor – autor de texte în proză și în versuri  

 prozator –autor de proză  

 publicist- persoană care publică în calitate de profesionist 

articole în presă, răspunzând interesului public (jurnalist, gazetar) 

 A colaborat la mai multe volume de literatură pentru copii 

(„Bookătăria de texte & imagini”, „Care-i faza cu cititul?”) și a 

scris volumul de versuri „Reciclopedia de povești cu rimă și fără tâlc” și volumul de 

proză „Și v-am spus povestea așa...”. 

 

 

 

 

 

 

 

„Tezeu și Minotaurul ” este o repovestire inedită a legendei despre Tezeu 

şi Minotaur. 
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 Nivel 1 

 

1. Sinonimul cuvântului  erou  este  … . 

 

2. Sinonimul cuvântului  zeu  este … .       

 

3. Tezeu, Poseidon , Zeus, Afrodita  sunt ... . 

 

4. Antonimul cuvântului  imaginar  este ... . 

        

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Creta este soția regelui Minos? 

 

2. Fac parte din același câmp lexical toate cuvintele din seria … . 

 

  

   

3. Minotaurul este fiul lui Minos și al Pasifaei? 

 

4. Minos, Egeu și Tezeu sunt regi? 

   

 

  

  Nivel 3 

1. După prima lectură, ai avut senzația că ai ajuns în lumea basmului. Ce anume te-a făcut să 

asociezi lumea basmului cu textul citit ?  

 

2. În textul „Tezeu și Minotaurul ” este amintită  Atena. Cine /Ce este Atena?   

 

 

 

 

3. Cine este zeul vinului și al fertilității? 

 

4. Numele Mării Egee provine de la un personaj legendar. Care este acest personaj? 

trunchi , roșu,  ochi, 

coadă, om,  gât 

trunchi ,  ochi, 

coadă, gât 

trunchi , ochi, coadă, 

gât , lighioană 

înfățișarea Minotaurului, tributul de 

ființe dat Minotaurului 

înfățișarea Minotaurului, închiderea 

Minotaurului într-un labirint 

abandonarea 

Ariadnei 

un oraș grecesc zeița frumuseții fiica regelui Minos 
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Timp, spațiu, acțiune

Recomandare: Lecție mixtă  

 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informatiilor importante din texte literare si nonliterare, continue, discontinue si 

multimodale 

 

Timpul ficţiunii este cel al desfăşurării acţiunii. Poate fi: 

 foarte scurt (câteva ore) 

 foarte lung (câteva generaţii). 

 

Spaţiul este reprezentat de totalitatea locurilor în care se desfăşoară acţiunea. 

 

Un text narativ se construieşte întotdeauna în jurul unei ficţiuni : povestirea aventurilor unuia 

sau ale mai multor personaje. Succesiunea aventurilor constituie acţiunea. 

 

Legendele oferă explicaţii imaginare pentru originea universului, apariţia 

plantelor şi a animalelor, a fenomenelor naturale etc.  

 

Legendele antice sunt naraţiuni în care zeii intervin în mod supranatural în 

lumea umană, întâmplările petrecându-se într-un timp îndepărtat. 
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Minotaurului? 

  

 

 Nivel 1 

 

1. În textul „Tezeu și Minotaurul” timpul este ... .      

 

2. Unul dintre locurile  de desfășurare a acțiunii  prezentat în primul paragraf este … .  

 

3. Fiorosul Minotaur este închis în labirint. Cine este cel care a propus construirea  labirintului? 

 

4. Ce tribut trebuia să plătească regele Egeu după ce fusese învins de regele Minos? 

 

 

 

                      Nivel 2 

 

1. Completează spațiul punctat cu răspunsul corect. 

Textul ...................  se construieşte întotdeauna  în jurul unei ficţiuni: povestirea aventurilor 

unuia sau ale mai multor personaje.   

 

2. Completează spațiul punctat cu răspunsul corect. 

Textele narative prin care se oferă explicaţii imaginare pentru originea universului, apariţia 

plantelor şi a animalelor, a fenomenelor naturale, se numesc ... . 

    

3. Zeii și zeițele prezentate în textul narativ „Tezeu și Minotaurul” sunt … .  

 

4. Minotaurul se naște din iubirea dintre o regină și un taur fermecat. Cine este mama  

   

 

 

  

  Nivel 3 

1. „Semizeu” este numele pe care îl primesc ființele care se nasc … . 

 

2. Prințesa Ariadna invocă ajutorul zeilor. Care dintre zei îi răspunde?   

 

3. Tânărul Tezeu primește un ghem de sfoară pentru a –l deșira, astfel va avea un indiciu la 

întoarcerea spre casă. Cine îi dă ghemul de sfoară? 

 

4. Textul  „Tezeu și Minotaurul” scris de Florin Bican este o legendă?    
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Personajele 
 

Recomandare: Lecția de dobândire de noi cunoștințe 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare 

În legendele grecești, personajele sunt: 

 zei 

 eroi (semizei) 

 oameni obișnuiți. 

 

Zeii sunt divinități adorate de greci și trăiesc pe cel mai înalt munte din Grecia, Olimp. Aceștia 

seamănă cu oamenii, se amestecă printre ei, îi pot transforma pe muritori în monștri și sunt 

părinții eroilor. 

Eroii mai sunt numiți și semizei, pentru că provin din unirea unui zeu cu o muritoare.  

Eroul grec este un simbol civilizator, simbolul luptei contra dezordinii și a barbariei.  

Tezeu și Heracle sunt singurii eroi recunoscuți de toți vechii greci. 
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 Nivel 1 

 

1. Personajele Tezeu și Minos sunt  ... . 

         

2. Regele Minos este soțul Pasifaei, iar Minotaurul este … .     

    

3. Completați definiția cu răspunsul corect. 

„ ... mai sunt numiți și semizei, pentru că provin din unirea unui zeu cu o muritoare.”    

       

4. Completați definiția cu răspunsul corect. 

„ ... sunt divinități adorate de greci și trăiesc pe cel mai înalt munte din Grecia, Olimp.”  

  

 

  Nivel 2 

  

1. În enunțul „Tezeu a plecat cu următoarea corabie care ducea tinerii sortiți monstrului” 

este prezentată o trăsătură morală a pesonajului. Numiți această trăsătură. 

 

2. În enunțul „Tezeu l-a atacat fără să mai stea pe gânduri.” este prezentată o trăsătură 

morală a pesonajului. Numiți această trăsătură. 

 

3. Prințesa Ariadna îi oferă ajutor lui Tezeu pentru a învinge Minotaurul, dar îi cere în schimb 

ceva. Precizați ce anume îi cere prințesa?  

 

4. După moartea Minotaurului, Ariadna devine soția lui Tezeu ?   

 

  

  Nivel 3 

1. Legenda spune că Procust este ... care chinuia oamenii așezându-i pe un pat special: cei mai 

scurți decât patul erau lungiți, cei mai lungi decât patul erau „scurtați “.  

  

2. Uriașul Perifete avea obiceiul: 

a) să îi prăvălească în mare pe drumeți 

b) să îi ucidă cu o măciucă pe drumeți 

c) să jefuiască drumeții și să îi tortureze  

 

3. În listă următoare „Procust, Sinis, Perifete, Sciron, Egeu și Pasifae” sunt  numiți 4 monștri 

învinși de Tezeu. Care sunt acești monștri? 

 

4. Legenda spune că „Procust era un tâlhar care chinuia oamenii așezându-i pe un pat special: 

cei mai scurți decât patul erau lungiți, cei mai lungi decât patul erau „scurtați“. Tezeu îl ucide 

pe acest monstru care simbolizează ... . 
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Printre cele mai des întâlnite teme se numără: 

 iubirea 

 natura 

 războiul 

 timpul 

 copilăria 

 jocul 

 prietenia 

 familia 

 universul 

 folclorul 

 curajul 

 istoria etc.  
 

Semnificațiile textului 

Recomandare: Lecția de formare de deprinderi și priceperi intelectuale 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse 

CS 2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare 

Observație: 

În cadrul unui text literar putem întâlni 

mai multe teme. 

 

 

 

Cvintetul este o poezie cu 5 versuri:  

 primul vers este un cuvânt-cheie care denumeşte subiectul ce urmează să fie descris.  

Cuvântul trebuie să fie un substantiv. 

 

 al doilea vers este format din două adjective ce descriu subiectul ; 

 

  al treilea vers este format din trei verbe, de obicei la gerunziu, care indică ce poate face 

subiectul ; 

 

  al patrulea vers este format din patru cuvinte (o propoziţie) care exprimă sentimentele faţă 

de subiectul respectiv ; 

 

  ultimul vers este format dintr-un cuvânt care sintetizează ce reprezintă subiectul. 

Tema reprezintă ideea centrală a unei 

opere literare și poate fi exprimată prin 

mai multe mijloace, printre care:  

 motive literare 

 figuri de stil 

 imagini artistice 

  personaje etc.  
 

https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-iubirii
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-naturii
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-razboiului
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-timpului
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-copilariei
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-jocului
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-prieteniei
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-familiei
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-universuluicosmogoniei
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-folclorului
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-curajului
https://liceunet.ro/marile-teme-din-literatura/tema-istoriei
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 Nivel 1 

 

1. Înlocuiește cuvântul subliniat cu sinonimele potrivite „Minotaurul este fioros”.  

       

2. Înlocuiește cuvântul subliniat cu antonimele potrivite „Minotaurul este agresiv”.  

       

3. Minotaurul este o creatură fantastică jumătate om, jumătate animal. Prin ce se aseamănă cu o 

ființă umană? 

           

4. Ce îl roagă regele Egeu pe fiul său să facă dacă va învinge Minotaurului?   

    

                       

 

  Nivel 2 

 

1. Tezeu îl omoară pe Monotaur cu ... . 

a) propria sabie 

b) o sabie dată de Ariadna 

c) cu cornul rupt de la Minotaur 

d) cu forța brațelor  

e) nu se știe precis cum a fost omorât Minotaurul 

 

2. Una dintre temele textului este curajul. Care sunt acțiunile care dovedesc curajul tânărului 

Tezeu? 

 

3. Tezeu se confruntă cu Minotaurul pentru glorie ca orice erou?  

 

4. În textul „Tezeu și Minotaurul” se prezintă lupta dintre bine și rău. Cine reprezintă forțele 

binelui?     

 

 

  

  Nivel 3 

1. Ce figură de stil întâlnim în enunțul „Pădurile și munții (...) se cutremurau de mugetele 

sale înfiorătoare.”?   

 

2. Involuntar, Tezeu provoacă suferința celor dragi. Cui provoacă suferință? 

 

3. Involuntar, Tezeu provoacă suferința celor dragi. Ce suferințe le provoacă?  

 

4. Enunțul „Devenit regele Atenei, Tezeu a continuat să rătăcească prin lume, ca printr-un 

labirint fără ziduri” este finalul textului citat. Tezeu este fericit? 
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Textul explicativ (aplicativ) 
 

Recomandare: Lecția de fixare și consolidare 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită 

îmbunătățire 

 este textul care răspunde la întrebările:  CE?,  DE CE?, CUM?  

 are scop explicarea unor noțiuni, oferă definiții, notițe 

 lexicul este specific temei textului. 

 

Textele explicative se întâlnesc în enciclopedii, manuale de biologie, geografie, fizică, istorie etc. 

Textul explicativ oferă explicații clare referitoare la un anumit subiect: 
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 Nivel 1 

 

1. În seria de cuvinte: a lămuri, a demonstra, a informa, a cauta, a  justifica, există un intrus 

care nu este sinonim cu verbul a explica. Care este acest instrus?    

     

2. Textul explicativ este un text … . 

    

3. Afirmația din  enunțul „Scopul unui text explicativ este acela de a oferi informații exacte.”   

conține o informație adevărată? 

 

4. În  textul „Pe un carton se desenează un dreptunghi cu lungimea de 3 cm și înălțimea de 

un 1 cm. Apoi, un dreptunghi cu lungimea de 3 cm și înălțimea de 2 cm. Lângă acesta se 

desenează un pătrat cu latura de 2 cm”  … . 

 

a) se povestește o întâmplare 

b) se descrie un obiect 

c) se oferă explicații     

 

 

                      Nivel 2 

 

1. În textele explicative există personificări?       

  

2. În textul „Tezeu și Minotaurul ” se fac referiri la două insule. Care sunt  acestea? 

    

3. Atena este un oraș sau o insulă?  

 

4. Pentru a ajunge din Atena în Creta, tânărul Tezeu călătorește cu ... . 

 

  

  Nivel 3 

1. În textul explicativ „Se înjumătățește pătratul, ca în modelul dat. Se lipește apoi de 

dreptunghiul mare, după model” , verbele sunt utilizate la timpul … . 

 

2. În Antichitate este folosită corabia ca mijloc de transport.  Ce este o corabie?  

 

3. Pe corabia cu care călătorește Tezeu erau îmbarcați și ... . 

 

4. Fragmentul „Când tinerii atenieni au intrat în labirint, Minotaurul flămând i-a găsit 

degrabă. Îndrăznețul Tezeu l-a atacat fără să mai stea pe gânduri.”  este preluat dintr-un 

text narativ. Menționați două trăsături ale textului narativ. 
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Textul multimodal. Comparația. 
 

Recomandare: Lecția de formare de deprinderi și priceperi intelectuale  

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare 

 Textul multimodal combină două sau mai multe modalități de comunicare pentru 

transmiterea informației:  

 cuvinte,  

 imagini,  

 sunete,  

 gesturi,  

 lumini etc. 

 

 Banda desenată este un tip de text multimodal în care se narează cu ajutorul desenelor și 

al cuvintelor. O bandă desenată are: 

 viniete, care sunt imaginile delimitate, de obicei, de un cadru; 

 bule, care sunt spațiile rezervate replicilor personajelor; 

 recitative, care sunt comentariile naratorului, plasate într-un cadru. 

 

 Comparația este figura de stil cu ajutorul căreia se exprimă un raport de asemănare între 

două persoane, obiecte sau acțiuni cu scopul de a evidenția unul dintre termeni.  

Între termenii comparației apar cuvinte sau grupuri de cuvinte care îi leagă: 

ca precum cât asemenea aidoma la fel ca asemănător cu întocmai ca 
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 Nivel 1 

 

1. Desenele animate sunt texte multimodale?       

  

2. Găsește intrusul în afirmația următoare: Bezile desenate au vienete, paragrafe, bule și 

recitative. 

    

3. Completează spațiile libere cu una dintre părțile componenete ale benzilor desenate: 

„ ... sunt spațiile rezervate replicilor personajelor”.     

 

4. Completează spațiile libere cu una dintre părțile componenete ale benzilor desenate: 

„ … sunt comentariile naratorului, plasate într-un cadru” .      

  

 

 

                      Nivel 2 

 

1. În banda desenată „Hoțul fulgerului” de Rick Riordan există litere care se repetă. Ce 

sugerează repetarea acestor litere?  

        

2. Există bule în care apar doar semne de punctuație. Ce exprimă semnele de punctuație? 

    

3. Completează spațiile punctate cu numele unei figuri de stil:  

„Între termenii ... apar cuvinte sau grupuri de cuvinte care îi leagă: ca, precum, cât, 

asemenea, aidoma, la fel ca, asemănător cu, întocmai ca etc.”  

 

4. Un text narativ poate fi transpus într-o bandă desenată? 

    

 

 

  

  Nivel 3 

1. Identifică cuvântul de legătură dintre cei doi termeni ai comparației, din versul:  „Fulgii 

zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi” (Iarna , Vasile Alecsandri). 

 

2. Identifică comparația din enunțiul:  Pe un cer ca smoala, fulgerele dansează. 

 

3. În enunțiul: Pe un cer ca smoala, fulgerele dansează, există o singură figură de stil? 

 

4. În enunțul „Tezeu a continuat să rătăcească prin lume, ca ... fără ziduri” există o 

comparație căreia îi lipsește termenul cu care se compară. Care este acest termen? 

 



                                                                                                                                            

- 114 - 
 

Modele comportamentale eroice de-a lungul timpului 
 

Recomandare: Lecția mixtă 

CG 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

CS 5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi − 

prezentarea unor experiențe similare sau diferite privitoare la viața de familie, la valorile promovate în 

școală etc., pornind de la tradiții întâlnite în textele orale sau scrise studiate; 

Valori umane:  

 

 

 

Aspirațiile sunt visuri, speranțe sau ambiții de a atinge un scop în viață. 

Eroul este o ființă excepțională în care sunt proiectate valori și aspirații umane permanente 

(curaj, putere de sacrificiu, bunătate, spirit de dreptate etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorile umane sunt cunoscute ca setul de virtuți pe care le posedă o persoană sau o organizație, 

care determină comportamentul și interacțiunea cu alți indivizi, cu un obiect sau cu un eveniment. 

 

onestitate 

 

responsabilitate respect 

 

toleranță recunoștință dragoste 

solidaritate libertate 
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                Nivel 1

1. Alege dacă este „adevărat” sau „fals”  următorul enunț: Ghilgameș este autorul cărții 

„Epopeea lui Ghilgameș”. 

 

2. Când a apărut primul model de erou la babilonieni? 

 

3. Completează spațiile punctate cu informația exactă „Heracle, Tezeu, Perseu, Ahile și Ulise 

au fost eroi eroi greci din epopeea … scrisă de Homer”.  

 

4. Care sunt cele trei figuri eroice creștine din Evul Mediu ? 

Nivel 2

1. Completează spațiile punctate cu termenul  care lipsește din definiția următoare: „ ... mai 

sunt numiți și semizei, pentru că provin din unirea unui zeu cu o muritoare”.  

   

2. În epopeea Eneida de Vergiliu, se spune că un erou grec a fost întemeietorul Romei. Cine a 

fost acest erou? 

 

3. „Sfântul apără până la moarte binele, luptând împotriva răului”. Ce sfânt este cunoscut 

de creștinătate că s-ar fi luptat cu un balaur?  

 

4. În literatura română sunt glorificați trei mari eroi naționali. Aceștia sunt … . 

 

 

 

  Nivel 3 

1. Care este eroul amintit în anul 3000 î.H. în Mesopotamia? 

 

2. Care este eroul amintit în secolul  î.H. ca întemeietor al Romei? 

 

3. Numește patru eroi universali din secolul XX. 

 

4. În secolul XX „un om obișnuit, un savant, un sportiv, un actor, un muzician, un pompier, 

un luptător pentru drepturile omului sau un astronaut.” poate deveni ... . 
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Atitudini comunicative. Acte de limbaj: a întreba, a 

solicita, a felicita 
 

Recomandare: Lecția mixtă 

Competențe generale și specifice: 

CG 1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și 

producerea textului oral 

CS 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite 

și/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate 

CS 1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare 

activă și manifestând un comportament comunicativ politicos față de interlocutori

 Comunicarea este actul de transfer de informații dintr-un loc în altul. Diferitele categorii 

de comunicare includ: 

 comunicare vorbită sau verbală 

 Exemple: față-în-față, telefon, radio sau televiziune și alte mijloace de comunicare 

 comunicarea nonverbală și paraverbală 

 Exemple: limbajul corpului, gesturile, modul în care ne îmbrăcăm sau acționăm – 

  chiar și parfumul nostru 

comunicare scrisă 

Exemple: scrisori, e-mailuri, cărți, reviste, Internet sau prin alte mijloace de comunicare 

vizualizări 

Exemple: graficele și diagramele, hărțile, logo-urile și alte vizualizări pot comunica mesaje. 

 
Actele de limbaj reprezintă unitatea comunicativă minimală dintr-o situație concretă de comunicare. 
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Nivel 1

1. O comunicare interumană poate fi … . 

 

2. Putem vorbi de o comunicare bună dacă există o relație de colaborare între … . 

 

3. Dintr-o înșiruire de întrebări, două întrebări sunt importante în comunicare: 

CARE? CINE? CE? UNDE? CÂND? CUM? CUI? 

Care sunt acestea ?   

 

4. Răspunde cu „ adevărat” sau „fals” la  următoarea afirmație: „Atenția reprezintă capacitatea 

unui ascultător de a se concentra asupra a ceea ce comunică vorbitorul”. 

 

 

  

 

  Nivel 2

1. Alege din seria de cuvinte sinonimele cuvântului „empatie”: simpatie, colaborare, telepatie, 

prietenie, euforie.  

 

2. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 a) a întreba este un act care solicită un răspuns. 

 b) a întreba este un act de limbaj prin care ascultătorul oferă o informație. 

 c) a întreba este un act prin care vorbitorul oferă un răspuns.  

3. Formulările „Explică-mi, te rog.../ Ați putea să-mi spuneți …?” sunt acte de limbaj care 

implică … . 

 

4. Formulările „Ce părere ai despre …?/ Ați putea să-mi spuneți …?” sunt acte de limbaj care 

implică … . 

  

 

 

 

  Nivel 3 

1. Cuvintele „a întreba”, „a solicita”, „a felicita” sunt forme verbale nepersonale. Această formă 

se numește…. 
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2. Comunicarea orală are mijloace : 

a) verbale 

b) nonverbale 

c) paraverbale 

d) toate trei 

 

 

3. Dacă vorbitorul și ascultătorul nu vorbesc aceeși limbă, se realizează comunicarea între ei? 

 

 

4. Completează spațiile punctate cu sinonime ale verbului „a felicita”. 

„............../..............este un act de limbaj prin care vorbitorul adresează cuiva fie cuvinte de laudă 

pentru un succes obținut, fie urări cu prilejul unei aniversări sau al unui eveniment important.”  
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Pronumele. Pronumele personal 
 

Recomandare: Lecția mixtă 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea verbală 

 

 Pronumele este partea de vorbire care, într-o comunicare, ţine locul unui substantiv (este 

un înlocuitor, un substitut al substantivului). 

Pronumele personal indică diferitele persoane care participă la actul comunicării. Pronumele 

personal are trei persoane: 

 persoana I – vorbitorul; 

 persoana a II-a – ascultătorul; 

 persoana a III-a – cel despre care se vorbeşte. 

Pronumele personal are numărul: 

 singular – când este vorba de o persoană; 

 plural – când este vorba de două sau mai multe persoane. 

Pronumele personal are gen numai la persoana a III-a: 

1. masculin – el, ei; 

2. feminin – ea, ele. 

Pronumele personal are forme: 

 accentuate (eu, tu, el, mine, mie etc.); 

 neaccentuate (mă, m-, îmi, mi, îţi, ţi etc.) 
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  Nivel 1 

1. Numește partea de vorbire pentru cuvântul subliniat din enunțul: Ei sunt rezistenți la frig.. 

  

2. În enunțul: „Eu îl chem pe Ionică la noi”, există … . 

a) 3 pronume personale  

b) 2 pronume personale  

c) 4 pronume personale  

 

3. Selectează toate pronumele personale de persoana a III-a din enunțul: „Ei i-au spus 

colegului nostru despre cadoul de la ea” .  

 

4. Selectează pronumele personale de persoana a II-a, singular, din enunțul: „Pe tine te-au 

chemat la petrecerea lor organizată în casa de lângă voi.” . 

 

  

 

  Nivel 2 

1. Indică din seria următoare pronumele personale cu forme accentuate : îţi, eu, m-, tu, îmi, el, 

mi, mine, mie, mă, ţi. 

 

2. Indică, din seria următoare, pronumele personale cu forme neaccentuate : îţi, mine, ţi, te, 

mie, eu, vă, v-, el, mă, m-, tu, îmi, mi 

 

3. Alege varianta de scriere corectă din structurile : i-a dat/ ia dat, ne-a văzut/ nea Vasile, nu-l 

văd/ meci nu-l. 
 

4. Completează spațiile libere cu formele pronumelui personale , din enunțul următor: „ Ana ...-

a întrebat pe colegii ....unde să așeze .....florile pentru profesoara .....”. 

 

  

 

  Nivel 3 

1. În enunțul „Ele le-au cerut colegei lor de bancă planul compunerii pentru a-l copia.”există: 

a) 2 pronume personale accentuate și 2 pronume personale neaccentuate 

b) 1 pronume personale accentuate și 3 pronume personale neaccentuate 

c) 3 pronume personale accentuate și 1 pronume personale neaccentuate 

  

2. În enunțul „Ele le-au cerut colegei lor de bancă planul compunerii pentru a-l copia.”există: 

a) 3 pronume personale de persoana a III-a, singular 

b) 3 pronume personale de persoana a III-a, plural  
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c) 3 pronume personale de persoana a III-a, plural și 1 pronume personal de persoana a III-a, 

singular  

 
  

3. Alege  propozițiile în care există pronume personale: 

a) Am dat o mie pe pantofii aceștia. 

b) Mie imi place acest film. 

c) Am o haină nouă. 

d) Nouă ne plac excursiile.  

 
  

4. Alege  propozițiile în care există pronume personale : 

a) O casă este vopsită recent. 

b) Am văzut-o pe Ana la magazin. 

c) Ai cerut-o de la mine ieri. 

d) O pară, două mere și o caisă a avut în coș. 
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Pronumele personal de politețe 
 

Recomandare: Lecție de comunicare de noi cunoștințe 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

 Pronumele personal de politețe arată respectul față de o persoană. Are numai persoana 

a II-a și a III-a și se diferențiază după gen doar la persoana a III-a, numărul singular. 

 Formele pronumelui personal de politețe sunt: 

persoana a II-a 

singular plural 

dumneata (d-ta)     dumitale (d-tale) dumneavoastră (dv., dvs., d-voastră) 

persoana a III-a 

masculin feminin masculin feminin 

dumnealui (d-lui) 

dânsul, dânsului 

dumneaei (d-ei) 

dânsa, dânsei 

dumnealor (d-lor) 

dânșii, dânselor 

dumnealor (d-lor) 

dânsele, dânselor 

 

 

 

 

 

 

Regional, în Moldova, acest pronume are valoare de pronume personal. 

Exemplu: Scoate alivencile din cuptor și mănâncă din dânsele. 

Există și variante de limbaj familiar pentru pronumele personal de politețe. 

Exemple: mata, matale, mătăluță, mătălică, tălică. 

Formulele reverențioase arată cel mai înalt grad de respect și se folosesc într-un 

limbaj oficial și protocolar. 

Exemple: Maiestatea/Majestatea Voastră, Domnia Voastră, Preafericirea Voastră.  

Ultimele lucrări normative au introdus ca pronume de politețe și cuvintele dânsul, 

dânsa, dânșii, dânsele, acestea exprimând cel mai scăzut grad de respect.  
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Nivel 1

1. Selectează pronumele personal de politețe din lista următoare: dumneavoastră, nouă, 

dânsul, dumitale, lor, dumneata, ale sale. 

 

2. Selectează formulele reverențioase din lista următoare : mătălică, dumneavoastră, 

Majestatea Voastră, Domnia Voastră, voastră, matale. 

 

3. Alege varianta „adevărat” sau „fals” pentru enunțul „În lista următoare există doar 

pronume personale de politețe de persoana a II-a: dânsului, dumneata, dumnealor, 

dumneavoastră”. 

 

4. Abrevierea „dv” este singura abreviere pentru pronumele personal de politețe 

„dumneavoastră” ? Justifică-ți răspunsul.  

 

 

Nivel 2

1. Completează spațiile punctate cu răspunsul corect pentru a defini o noțiune gramaticală: 

„ ... arată cel mai înalt grad de respect și se folosesc într-un limbaj oficial și protocolar”.  

2. Completează spațiile punctate cu formula reverențioasă potrivită (Măria Sa/, Majestatea 

Voastră /, Preasființia Sa): 

Ștefan cel Mare, ........................................., este pe tronul Moldovei. 

 

3. Alege varianta „adevărat” sau „fals” pentru enunțul:  „Pronumele  personal are forme 

pentru persoana I, a II-a și a III-a”. 

 

4. Alege varianta „adevărat” sau „fals” pentru enunțul:  „Pronumele  personal de politețe are 

forme pentru persoana I , a II-a și a III-a”. 

 

 

  Nivel 3 

1. În enunțul  „Dumnealor  le-ai spus dumneata că dânsele vor ajunge aici mâine”, există: 

a) 3 pronume personale de politețe și 1 pronume personal 

b) 2 pronume personale de politețe și 2 pronume personale 

c) 1 pronume personal de politețe și 3 pronume personale  
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2. Alege forma corectă a pronumelui personal de politețe din propoziţia dată: 

„Dumneavoastră / dumneata, dumnealui  ai mers la concursul de literatură” . 

 

3. În exemplul Mama m-a trimis să le cumpăr dumnealor pâine, fiindcă dânsa este ocupată., 

există… 

 

4. Alege varianta „adevarat” sau „ fals” pentru enunțul:  „În propoziția: Ei, tu ai uitat să le spui 

și dumnealor despre proiectul lui Vasile!, există un pronume personal și un pronume 

personal de politețe.” 
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Adjectivul. Articolul demonstrativ 
 

Recomandare: Lecție de comunicare de noi cunoștințe 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază 

 

 Adjectivul este partea de vorbire care exprimă însușirea unui obiect (lucru, ființă, 

fenomen al naturii etc.). Adjectivul determină un substantiv.  

 Adjectivele se împart în: 

 adjective propriu-zise (curajos)  

 adjective provenite din verb la participiu (desenat). 

 Adjectivele sunt:  

 variabile, cele care își modifică forma în vorbire; 

 invariabile, cele care nu își modifică forma în vorbire. 

 Adjectivul se acordă în gen și număr cu substantivul determinat. În propoziție, adjectivul 

este atribut. 

 

 Articolul demonstrativ leagă un adjectiv de substantivul determinat. 

 Formele articolului demonstrativ sunt: 

masculin feminin 

singular plural singular plural 

cel, celui cei, celor cea, celei cele, celor 

 

 Articolul demonstrativ se acordă în gen și număr cu substantivul determinat de adjectiv. 
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Nivel 1

1. Alege din lista următoare adjectivele propriu-zise: albastru, elegantă, lăudat, frumos, lovit, 

buni, rănită. 

 

2. Alege din lista urmaăoare adjectivele provenite din verb la participiu: rotund, alungită, 

încărunțit, roșu, premiată, cinstit, harnic. 

 

3. Selectează din lista următoare adjectivele variabile:  lung, gri, mov, mare, prietenos, 

corect, bleu, crem, viu, verde. 

 

4. Selectează din lista următoare adjectivele invariabile:  lung, gri, mov, mare, prietenos, 

corect, bleu, crem, viu, verde. 

 

 

  Nivel 2

1. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Adjectivul este partea de vorbire care exprimă însușirea unui obiect (lucru, ființă, fenomen al 

naturii etc.). 

b) Adjectivul este partea de propoziție care exprimă însușirea unui obiect (lucru, ființă, fenomen 

al naturii etc.). 

c) Adjectivul este partea de vorbire care denumește lucruri, ființe, fenomene al naturii etc.  

   

2. Indică litera  corespunzătoare răspunsului corect: 

 a) Adjectivul se acordă în persoană,  gen și număr cu substantivul determinat. 

 b) Adjectivul se acordă în gen și număr cu substantivul determinat. 

 c) Adjectivul nu se acordă în gen și număr cu substantivul determinat. 

  

 

3. Alege forma corectă a următoarelor adjective: albastrudeschis, (nori) cenușii, roșiile 

(rochii), albgălbui, cercei auri, cenușiile (cămăși). 

 

4. Indică litera corespunzătoare răspunsului corect: 

a) Articolul demonstrativ leagă un substantiv de adejectivul determinat. 

b) Articolul demonstrativ leagă un adjectiv de substantivul determinat. 

c) Articolul demonstrativ leagă două adjective . 
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  Nivel 3 

1. Câte adjective variabile există în enunțul: „În coșul cel mare cu mere roșii, am pus noi și 

pere galbene, coapte.” ? 

 

2. Indică seria în care există adjective propriu –zise variabile: 

 

a) albastru, friguros, atent, urât 

b) alungit, lovită, venită, prinși 

c) rănit, friguros, lovită, prezent 

 

 

3. Identifică atributele exprimate prin adjectiv, din propoziția: „Copiii cuminți stau în băncile 

noi aduse din depozitul de materiale” . 

 

4. Completează spațiile punctate cu articolele demonstrative potrivite. 

  

Caietele ... noi sunt așezate pe bancă. 

Bradul ... înalt ajunge la cer. 

Copiii ... cuminți citesc. 

Fata ... talentată a primit un premiu. 
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Gradele de comparație ale adjectivului 
 

Recomandare: Lecție de comunicare de noi cunoștințe 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază 

 

Gradele de comparaţie sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Există adjective care nu au grade de comparație, pentru că: 

 

 pozitivul, care exprimă o însuşire a obiectului fără ca aceasta să fie comparată; este forma din 

dicţionar a adjectivului (copil curajos); 
 

 comparativul, care exprimă însuşirea unui obiect prin raportare la însuşirea altui obiect sau la 

însuşirea obiectului într-un alt moment al existenţei sale. Comparativul este: 

 de egalitate, construit cu ajutorul grupurilor de cuvinte tot atât de, tot aşa de, la fel de, 

deopotrivă de (copil la fel de curajos); 

 de inegalitate: 

 de superioritate, construit cu ajutorul cuvântului mai (copil mai curajos); 

 de inferioritate, construit cu ajutorul cuvintelor mai puţin (copil mai puţin curajos); 

 

sunt la origine (în limba latină) 

comparative sau superlative (superior, 

inferior, anterior, posterior, optim, 

suprem, maxim, minim, superb etc.); 

 

Gradele de comparaţie (sau de intensitate) sunt formele pe care le ia adjectivul pentru a arăta în ce 

măsură un obiect are o însuşire în raport cu alte obiecte sau cu alte momente ale existenţei sale.  

 

însuşirea exprimată nu poate 

fi modificată (complet, unic, 

principal, fundamental, 

veşnic, viu, definitiv etc.); 

 

 superlativul, care exprimă intensitatea maximă a însuşirii. Superlativul este: 

 relativ, când presupune raportarea la un grup de obiecte, gradul maxim al intensităţii fiind 

stabilit prin comparaţie. Superlativul relativ este: 

 de superioritate, construit cu articolul demonstrativ cel, cea, cei, cele şi cuvântul mai 

(copilul cel mai curajos); 

 de inferioritate, construit cu articolul demonstrativ, cuvântul mai şi cuvântul puţin 

(copilul cel mai puţin curajos); 

 absolut, când exprimă intensitatea la un grad maxim, fără o raportare la un reper. Acesta este: 

 de superioritate, construit cu ajutorul cuvintelor foarte, tare, prea (copil foarte curajos); 

 de inferioritate, construit cu ajutorul cuvintelor foarte, tare, prea şi a cuvântului puţin 

(copil foarte puţin curajos). 

 

sensul cuvântului nu permite 

comparația (acvatic, rădăcinos, 

energetic, profesional, 

bucureştean etc.). 
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Nivel 1

1. Alege din lista următoare adjectivele la gradul pozitiv: elegantă, lăudat,  frumos, cei mai 

buni,  foarte rănită, rotund, cald, harnică. 

 

2. Alege din lista următoare toate adjectivele la gradul comparativ: rotund, la fel de cuminte, 

tot atât de lăudat, mai cinstit,  mai puțin harnic, foarte bun. 

 

3. Selectează din lista următoare adjectivele la gradul superlativ relativ :  cel mai lung, cel mai 

mov, foarte mare, cel mai prietenos, mai corect, cea mai frumoasă. 

 

4. Selectează din lista următoare adjectivele la gradul superlativ absolut: foarte  lung, extrem 

de mare, neprietenos, fantastic de inteligent, cea mai prietenoasă , mai mică. 

 

 

  Nivel 2 

1. Forma pe care o ia adjectivul pentru a arăta în ce măsură un obiect are o însuşire în raport cu 

alte obiecte sau cu alte momente ale existenţei sale se numește... 

2. Completează spațiile punctate pentru a defini un grad de comparație : 

„ … exprimă o însuşire a obiectului fără ca aceasta să fie comparată; este forma din dicţionar 

a adjectivului (copil curajos)”.  

 

3. Completează spațiile punctate pentru a defini un grad de comparație:  

„ … exprimă însuşirea unui obiect prin raportare la însuşirea altui obiect sau la însuşirea 

obiectului într-un alt moment al existenţei sale”. 

 

4. Completează spațiile punctate pentru a defini un grad de comparație: 

„ … exprimă intensitatea maximă a însuşirii”. 

 

  

 

  Nivel 3 

1. În propoziția „Un copil foarte cuminte a ajuns în curtea mică a casei sale aducând cea mai 

frumoasă pisică.” există … . 
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2. Indică seria în care există adjective fără grad de comparație: 

a) mort, friguros, rotund, colosal 

b) suprem , viu,  extrem, principal 

c) rănit, friguros, lovită, prezent 

 

3. Completează spațiile punctate cu adjectivele din paranteze la gradul comparativ de 

superioritate: 

„Lecțiile ... grele, ... interesante sunt ... atractive și ... apreciate în final” 
 

  

4. Indică propoziția în adjectivele nu pot fi puse la un grad de comparație. 

a) Cele mai principale evenimente se transmit acum. 

b) Cele mai bune mere sunt cele roșii. 

c) Cele mai mici note sunt la română. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                            

- 131 - 
 

Descrierea unei persoane. Autoportretul 
 

Recomandare : Lecția de formare de deprinderi și priceperi intelectuale 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare 

 

Descrierea unei persoane sau portretul se realizează prin stabilirea 

elementelor (fizice și morale) care vor fi descrise și indicarea trăsăturilor 

care particularizează ființa descrisă. 

Autoportretul este un portret pe care un artist (scriitor sau pictor) ori un 

om obișnuit și-l face lui însuși. 

Într-un autoportret scris sunt evidențiate trăsături fizice și morale care 

definesc persoana reprezentată. 
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  Nivel 1 

1. Indică sinonimele cuvântului „portret” din seria: descriere, desen, față, chip,  figură, 

caracterizare, înfăţişare . 

 

2. Alege varianta corectă de răspuns. Cuvântul „selfie” se referă la: 

a) autoportret (propriul portret) 

b) la portretul unei persoane  

c) nu se referă nici la autoportret, nici la portret 

 

3. Completează spațiile punctate cu informația exactă: „Când este reliefată înfățisarea 

exterioară a personajului, aspectul fizic este realizat ...  
 

4. Completează spațiile punctate cu informația exactă: „Când se fac referiri la trasăturile de 

caracter ale personajului este realizat ...” . 

 

  

 

  Nivel 2

1. Indică elementele ce țin de fizionomie în realizarea autoportretului: forma feței, culoare 

ochilor, desenul buzelor, hobby-uri, vestimentație, semne particulare (alunițe etc.). 

   

2. Indică elementele ce țin de trăsăturile morale în realizarea autoportretului: bunătate-răutate, 

egoism-altruism, pasiune-hobby, înalt-scund, implicare-nepăsare. 

 

3. Completează spațiile punctate cu informația exactă: „ … sau ... se realizează prin stabilirea 

elementelor (fizice și morale) care vor fi descrise și indicarea trăsăturilor care 

particularizează ființa descrisă”.  

 

4. Completează spațiile punctate cu informația exactă  „ ... este un portret pe care un artist (... 

sau ...) ori un om obișnuit și-l face lui însuși.” . 

 

 

  Nivel 3 

1. În enunțul „Trupul său, mare, puternic și acoperit cu păr aspru și des, era de om” sunt 

prezentate elemente ale portretului fizic ale unui personaj din textul „Tezeu și 

Minotaurul”. Cine este acest personaj? 

 

https://sin0nime.com/dex/index.php?cheie=descriere%2C&m=0
https://sin0nime.com/dex/index.php?cheie=prezentare%2C&m=0
https://sin0nime.com/dex/index.php?cheie=caracterizare%2C&m=0
https://sin0nime.com/dex/index.php?cheie=%C3%AEnf%C4%83%C5%A3i%C5%9Fare.&m=0
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2. În enunțul „Era cel mai falnic dintre băieții atenieni și avea trăsăturile cele mai 

frumoase.” sunt prezentate elemente ale portretului fizic ale unui personaj din textul 

„Tezeu și Minotaurul”. Cine este acest personaj? 

 

 

3. În fragmentul următor „Mă cheamă Luca. Abia am împlinit 11 ani, sunt cel mai mic din 

clasă ca vârstă, dar îi întrec pe toți la înălțime” există elemente ale unui portret sau ale unui 

autoportret? Justificați-vă răspunsul. 

 

 

4. Personajului din enunțul următor i se realizează un portret. Ce tip de portret identifici în 

enunț ? 

„Părul încărunțit prea devreme, bărbia ascuțită, ochii senini care priveau zările albastre cu 

încredere, statura firavă a femei lăsa impresia unei sfinte.” 
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UNITATEA 5 
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Textul narativ literar. Acțiunea, timpul și spațiul 

Aplicații recomandate: LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Basmul transmite încrederea în existența unei lumi bune și frumoase, fiind 

construite pe o schemă asemănătoare în centrul căreia se află căutarea binelui și 

a dreptății. Întotdeauna învinge binele care are o  semnificaţie: curajul, 

onestitatea şi dreptatea înving întotdeauna viclenia, minciuna, laşitatea şi 

nedreptatea. 

precis sau nedeterminat real sau imaginar 
deschis (câmpie, grădină) sau 

închis (castel, oraș) 

Textul narativ literar prezintă întâmplări închipuite de scriitor, ordonate în timp și 

spațiu, la care participă personaje.  

Acțiunea reprezintă totalitatea evenimentelor dintr-un text și este organizată în funcție de 

un fir narativ. Firul narativ constituie înlănțuirea faptelor, în ordinea în care s-au 

petrecut.  

     Cadrul spațio-temporal este alcătuit din totalitatea indicilor ce se referă la timpul și la 

spațiul acțiunii dintr-un text narativ. Spațiul narativ poate fi:  
 

Basmele  înfățișează o lume miraculoasă (în care orice este posibil), în care se 

petrec întâmplări supranaturale și în care trăiesc creaturi fabuloase, ființe umane cu 

puteri supranaturale sau animale cu însușiri omenești.  

        

Cadrul întâmplărilor dintr-un basm este vag, imprecis. Evenimentele sunt 

imposibil de situat în timp și spațiu, fapt semnalat și de formula cu care începe 

textul („A fost odată ca niciodată...”). Există și formule mediane, care mențin 

trează atenția cititorului („Şi-nainte cu poveste, că de-aicea mult mai este.”) și 

formule finale (indică ieşirea din lumea imaginară - „Şi-am încălecat pe-o şa şi v-

am spus povestea aşa.”). 
 Într-un basm, situația inițială de echilibru este modificată de un eveniment sau de o 

împrejurare. Urmează o acțiune de restabilire a echilibrului, care înseamnă trecerea 

unor probe. Situația finală restabilește echilibrul și aduce răsplătirea eroului. În 

timpul călătoriei pe care o face, eroul are anumite ajutoare:  

 personaje din lumea reală, cu puteri fabuloase (cal, lup, albină, furnică etc.) 

 personaje fantastice (pitici, zâne, Sfânta Vineri, Gerilă etc.) 

 obiecte magice (oglindă, baghetă, floare, pană etc.).   
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Text-suport: „Aleodor Împărat” (basm cules de Petre Ispirescu) 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/aleodor-mpratpdf  

                         

 

  

  Nivel 1  

 

1. Acțiunea din textul-suport se desfășoară ... . 

2. Acțiunea din text este formată ... . 

3. Întâmplările se desfășoară ... .  

 

  

  Nivel 2 

 

1. Enunțul care surprinde situația inițială este ... . 

2. Enunțul care surprinde cauza care determină succesiunea de întâmplări este ... .  

3. În textul-suport este prezentă cifra magică ... . 

 

  

  Nivel  3 

 

1.  În textul-suport, încercările la care este supus Aleodor sunt ... . 

2. În categoria întâmplărilor reale prezentate în textul-suport intră ... . 

3. În categoria obiectelor magice prezente în textul-suport intră ... . 

 

 

Aplicația: LearningApps                                                                               

Link: https://learningapps.org/view26154212  

Link: https://learningapps.org/view26158623 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/aleodor-mpratpdf
https://learningapps.org/view26154212
https://learningapps.org/view26158623
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Textul narativ literar. Personajele 

Aplicații recomandate: Wordwall 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor  
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

 

 

      Personajul este o ființă imaginată de către scriitor sau inspirată din realitate, care 

participă la acțiunea dintr-un text narativ literar.  

 

      Personajele din basme pot fi: 

 ființe umane având calități supranaturale (puteri excepționale, capacitatea de a 

se transforma în altceva etc.);

 ființe fabuloase (zâne, zmei, căpcăuni, animale năzdrăvane, uriași etc.). 

 

 

Eroul din basme este un personaj care se află în slujba binelui și a dreptății (erou pozitiv, 

întruchipare a binelui). El are un scop: să îndeplinească o misiune, să înfrângă personajele care 

se află în slujba răului (personaje negative, întruchipare a răului), să-și găsească 

dragostea sau norocul. Pentru a reuși, eroul trebuie să treacă niște probe. 

Personajul prezintă trăsături fizice şi morale proprii ce se desprind din participarea la 

acţiunea operei, din discuţiile cu alte personaje sau cu sine însuşi.  

 

 

 

 

 

Text-suport: „Aleodor Împărat” (basm cules de Petre Ispirescu) 

 

 https://www.slideshare.net/carminavolanin/aleodor-mpratpdf  

 

                        

https://www.slideshare.net/carminavolanin/aleodor-mpratpdf
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  Nivel 1  

 

1. Titlul textului face referire la ... . 

2. În categoria personajelor secundare din text intră ... . 

3. În rândul personajelor episodice intră ... . 

 

  

  Nivel 2 

 

1. În categoria personajelor pozitive intră ... . 

2. Forțele răului din text sunt reprezentate de ... . 

3. Personajele care îl ajută pe Aleodor să o cucerească pe fata lui Verdeș-Împărat sunt ... . 

 

  

  Nivel  3 

 

1. Trăsătura lui Aleodor care reiese din enunțul „...dobândi un drag de copilaș de să-l vezi și să 

nu-l mai uiți” este ... . 

2. Trăsătura lui Aleodor care reiese din enunțul „Aleodor îl ascultă, căci era băiat viteaz și de 

treabă, și îi legă aripa.” este... 

3. Trăsăturile miraculoase ale lui Aleodor reies din faptul că ... . 

  

 

 

Aplicația:  Wordwall                                                                                     

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34325458  

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/34325458
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Basmul. Text auxiliar (Noi pagini, alte idei) 

Aplicații recomandate: LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor   
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.3. Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare 

 

 

       

       Fiecare popor sau comunitate a imaginat propriile basme și legende, are ceea ce specialiștii 

numesc folclor. Basmul este o operă narativă în proză (sau în versuri), populară sau cultă, de 

întindere medie în care forţele binelui se confruntă cu forţele răului. 

PETRE ISPIRESCU (1830 – 1887) este cunoscut pentru activitatea de culegător 

de basme și de legende populare românești. De la părinți și de la angajații tatălui 

său, frizer de meserie, adună aceste creații și le publică apoi într-o culegere 

intitulată Legendele sau basmele românilor (1872), care cuprinde basmele Prâslea 

cel voinic și merele de aur, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, Fata de 

împărat și pescarul, Pasărea măiastră, Zâna Munților etc. 

 

 

După modelul basmelor populare, scriitorii au creat basme culte: 

 M. Eminescu - Făt-Frumos din lacrimă 

 I. Creangă – Povestea lui Harap-Alb, Povestea porcului 

 B. Şt. Delavrancea – Neghiniţă 

 

IOAN SLAVICI (1848 - 1925) a fost scriitor, jurnalist, istoric și pedagog 

român, membru al Academiei Române. Opera sa literară este vastă, diversă, 

influențată de viața satului ardelean. S-a remarcat prin scrieri precum: nuvele 

(Moara cu noroc, Pădureanca etc.), romane (Mara), drame istorice, comedii, 

memorii şi poveşti captivante (Zâna Zorilor, Doi feți cu stea în frunte, Păcală în 

satul lui, Stan Bolovan etc.). 

 

 

Text-suport: „Stan Bolovan” de Ioan Slavici 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/stan-bolovanpdf 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/stan-bolovanpdf
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  Nivel 1  

 

1. Grupul de cuvinte care indică momentul în care se desfășoară acțiunea este ... .  

2. Acțiunea se desfășoară ... . 

3. Personajul principal al textului este ... . 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Acțiunea din textul-suport se desfășoară ... . 

2. Stan și soția lui sunt triști deoarece ... . 

3. Enunțul care surprinde cauza care determină acțiunea este ... . 

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. Dintre enunțurile de mai jos, cel care surprinde o întâmplare imaginară este ... . 

 

2. Personajele fabuloase din textul-suport sunt ... . 

 

3. Dintre enunțurile de mai jos, cel care surprinde momentul cel mai tensionat al acțiunii este... 

     

Soția lui Stan este 

tristă fiindcă nu are 

copii. 

Stan și soția lui 

locuiesc la marginea 

satului. 

Zmeul în primește pe Stan slugă la 

mama sa, promițându-i o simbrie 

de șapte saci de galbeni pe zi. 

Stan trebuie să asigure 

hrana familiei sale. 

Zmeoaica le zise să 

dea semn în lumea 

zmeilor cu buzduganul 

cel ferecat de șapte ori. 

Stan strânse cașul, zerul 

începu să curgă, iar 

zmeul începu a se uita 

pe unde să fugă ca să 

scape de un așa voinic. 

Zmeoaica îi zise 

zmeului să îl omoare 

pe Stan, să-i dea cu 

buzduganul în frunte 

când va dormi. 

Stan îi spune zmeului 

că el mănâncă ziua 

stânci, iar noaptea 

paște copaci. 



                                                                                                                                            

- 141 - 
 

Aplicația: LearningApps                                                                                    

Link:  https://learningapps.org/view26158440  

  https://learningapps.org/view26158527 

 

https://learningapps.org/view26158440
https://learningapps.org/view26158527
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Diversitate culturală și lingvistică 

Aplicații recomandate: LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă    
 

Competențe generale și specifice: 

CG 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

CS 5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade 

istorice 

 

 

 
 

Cultura reprezintă totalitatea valorilor materiale (obiecte, îmbrăcăminte, mâncare etc.) și 

spirituale (lucrări artistice, obiceiuri, tradiții, valori etc.) create de omenire de-a lungul timpului. 

Fiecare popor are o cultură care îl definește și îl face unic între celelalte popoare. Tocmai de 

aceea se poate vorbi de diversitate culturală. 

 

Diversitatea culturală se referă la existența într-o societate a mai multor culturi, care se 

influențează reciproc. Un exemplu reprezentativ pentru schimburile culturale care se produc este 

personajul NASTRATIN HOGEA, comun mai 

multor culturi din Balcani (turcă, greacă, 

macedoneană, sârbă, bulgară, albaneză, română). 

La noi a devenit cunoscut prin culegerea lui Anton 

Pann, Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea.  

 

 

 

 

Diversitatea culturală este asociată, de obicei, și cu o diversitate 

lingvistică. Împreună cu obiectele și ideile care se transmit de la un 

popor la altul, se transmit și cuvintele care le denumesc.  
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Text-suport: „Învățătura dată rău se sparge în capul tău” de Anton Pann 
 

https://poetii-nostri.ro/anton-pann-invatatura-data-rau-se-sparge-in-capul-tau-poezie-id-

32806/ 
 

https://poetii-nostri.ro/anton-pann-invatatura-data-rau-se-sparge-in-capul-tau-poezie-id-32806/
https://poetii-nostri.ro/anton-pann-invatatura-data-rau-se-sparge-in-capul-tau-poezie-id-32806/
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  Nivel 1  

 

1. Personajul principal din text este ... . 
 

2. Sinonimul potrivit pentru sensul din text al cuvântului puț este ... . 
 

3. Expresia a rămâne de basm înseamnă ... . 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Nastratin Hogea coboară în fântână ... .  
 

2. Nastratin le ceruse elevilor ... . 

 

3. Nastratin Hogea este un personaj comun mai multor culturi din ... . 

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. Versurile care surpind momentul cel mai tensionat al acțiunii sunt ... . 

 

2. Diversitatea culturală presupune ... . 

 

3. Textul-suport este ... . 

  

Aplicația: LearningApps                                                                                    

Link: https://learningapps.org/view26160024  

 

 

https://learningapps.org/view26160024
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Numeralul cardinal 

Aplicații recomandate: LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază 
 

       

Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare. 

 

Numeralul care exprimă un număr se numește numeral cardinal.   

      

Numeralele cardinale sunt:  

 simple:  unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece;  

 compuse: unsprezece, doisprezece, o sută nouă, trei mii șaizeci și doi etc.  

     

Numeralele unu/un și doi își modifică forma în funcție de gen. 

Exemplu: un băiat/o fată, doi băieți/două fete. 

 

        

Cuvintele un și o sunt numerale cardinale: 

 atunci când sunt în relație cu alte numerale 

Exemplu: Am rezolvat o problemă și două exerciții.  

      Am cumpărat un caiet și trei creioane. 

 când sunt însoțite de adjectivul singur/singură , de cuvintele numai, doar 

Exemplu: Am întârziat un singur minut. 

      Mi-a dat doar o bomboană. 

 când exprimă o unitate de măsură 

Exemplu: Am mers un kilometru.  

      Trenul a întârziat o oră. 

 

       

       

 

 

       

 

 

Exemplu: 

5 creioane 

Atenție! 

Numeralul cardinal unu se scrie fără –l final.  

Exemplu: Dintre cei trei trandafiri am ales numai unu.     

Următoarele numeralele cardinale se scriu și se pronunță corect:  

paisprezece, șaisprezece,  șaptesprezece, optsprezece, 

șaizeci.  
 Numeralele cardinale unu și doi și numeralele compuse cu 

acestea, cu excepția lui unsprezece, realizează acordul cu un 

substantiv:   

 doisprezece colegi / douăsprezece colege 

  treizeci și unu de motani/ treizeci și una de pisici 

 ora două 

 douăzeci și două de umbrele etc. 

 

Numeralele cardinale de la unu la zece se 

scriu în texte cu litere, celelalte putându-se 

scrie cu cifre.  

Este permisă scrierea cu cifre în 

exprimarea datei sau a orei. 

Exemplu: Te aștept la ora 14. 
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  Nivel 1  

 

1. Seria care conține doar numerale cardinale simple este ... . 

 

2. Apare un numeral cardinal compus în enunțul ... . 

 

3. Intrusul din seria unsprezece, douăzeci, zece, două mii, trei sute, șaizeci este ... .  

 

  

  Nivel 2 

 

1. Cuvântul o este numeral cardinal în enunțul ... . 

 

2. Cuvântul un este numeral cardinal în enunțul ... . 

 

3. Enunțul în care apare un numeral cardinal este ... . 

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. Dintre enunțurile de mai jos, cel în care există o greșeală este ... . 

doisprezece, nouă, 

șase, optzeci, zero 

doi, nouă, șase, opt, 

zece 

nouă, șaizeci, șapte, 

zece, cinci 

șase, unsprezece, patru, 

trei, nouă 

Am avut optzeci de 

invitați la petrecere. 

Au plecat zece 

musafiri. 

Nu am mâncat decât o 

prăjitură. 

Nouă ne plac mult 

florile. 

Am întâlnit-o pe 

Andreea la teatru. 

Am citit o poveste 

interesantă. 

Cartea de povești am 

lăsat-o pe birou. 

Mama mi-a cumpărat o 

rochie și trei tricouri. 

M-am adăposit de 

ploaie sub un prun. 

În livada bunicii sunt un 

nuc, doi cireși și trei vișini. 

Un băiat mi-a adus 

ghiozdanul uitat la școală. 

M-am întâlnit cu un 

prieten în parc. 

Nouă ne plac excursiile 

la munte. 

Vărul meu Vlad are 

nouă ani. 

Victor are o nouă 

jucărie. 

Vă invităm în casă 

nouă! 

Familia Stan are două 

fiice și trei fii. 

Am citit treizeci și unu de 

pagini din cartea primită ieri. 

Am cumpărat 20 de napolitane 

de la magazinul din cartier. 

O fată și doi băieți se 

plimbă cu o bicicletă nouă. 
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2. Dintre enunțurile de mai jos, este greșit alcătuit enunțul ... . 

 

3. Dintre enunțurile de mai jos, este corect alcătuit enunțul ... . 

 

 

Aplicația: LearningApps                                                                            

Link: https://learningapps.org/view26160899  

 

 

Aplicația: Quizizz                                                                                 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/62d6cfbc0aba55001e17b8ec?source=quiz_page 

Marina are 

optisprezece ani. 

Am primit șaptesprezece 

trandafiri roșii. 

Bunica Andei are 

șaizeci de ani. 

Am adunat patruzeci 

de ciuperci din pădure. 

Prietena mea Carmen 

are două surori. 

Ne-am întors la ora 

doi. 

Am stat 20 zile la 

mare. 
Am 3 frați mai mari. 

https://learningapps.org/view26160899
https://quizizz.com/admin/quiz/62d6cfbc0aba55001e17b8ec?source=quiz_page
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Numeralul ordinal 

Aplicații recomandate: LearningApps, Quizizz 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază 
 

 

       

Numeralul ordinal arată ordinea obiectelor prin numărare.  

 

Numeralul ordinal are forme diferite după gen:  

 la masculin și neutru: al treilea 

 la feminin: a treia 

 

 

 
 

Seria numeralelor ordinale începe cu numeralele întâi (întâiul, întâia), primul (prima), care sunt 

sinonime.  

 Exemplu:  Întâia fată a fost Diana. Prima fată a fost Diana. 

         

Normele actuale acceptă la femininul nearticulat al numeralului ordinal întâi, care stă după 

substantiv, și forma întâia.   

Exemplu: persoana întâi/întâia 

 

Numeralele ordinale formate de la numerale cardinale terminate în consoană au înaintea 

articolului hotărât, la masculin, vocala de legătură –u-: al optulea, al milionulea.  

Sunt corecte formele: a cincea, al zecelea, al o sutălea, al două miilea, a două mia.  

 

Numeralele ordinale se pot scrie cu cifre arabe sau cu cifre romane. 

Exemplu: al XX-lea, al 3-lea. 

 

primul copil 
al treilea copil 
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  Nivel 1  

 

1. Seria care conține doar numerale ordinale este ... . 

 

2. Intrusul din seria a patra, a treizeci și treia, a zecea, al șaselea, a cincea, a douăsprezecea 

este ... . 

 

3. Intrusul din seria al treilea, a șaizecea, a optzeci și doua, nouăzeci, al cinci sutelea,  a 

șaisprezecea este ... . 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Cuvintele potrivite din fața numeralelor ordinale din enunțul: Sorina este ....doua biciclistă, 

Matei este ....șaselea biciclist, iar Petru este ......doisprezecelea. sunt, în ordine ... . 

 

2. Sunt numai numerale ordinale în enunțul ... . 

 

3. Este corect alcătuit enunțul ... . 

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. În enunțul „Am luat două cărți și trei caiete din al treilea sertar al noului birou.”, există ... 

   

două, a șasea, al 

nouălea, al patrulea, 

a opta 

a treia, al o sutălea, 

șaisprezece,  a optzeci și 

doua, al șaptelea 

a doua, al șaselea, a 

cincea, al treilea, al 

zecelea 

nouă, al doilea, a o 

mia, a douăzecea, al 

nouăsprezecelea 

Al patrulea invitat este Matei, 

iar al cincilea este Mihai. 

Doi s-au așezat pe a patra 

bancă din parcul cel nou. 

Șase vrăbii stau pe a 

cincea creangă a prunului. 

Mama ne-a dat nouă 

trei portocale. 

Am terminat de citit al 

cincelea roman. 

Clasa șasea începe ora 

de franceză. 

Ziua Luminiței este pe 

întâi septembrie. 

Tudor a fost al optelea 

concurent. 
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2. În enunțul „Primul elev a primit o medalie și trei cărți, iar al doilea a primit doar o carte.”, 

există ... . 

 

3. În enunțul „În prima zi de concurs, doisprezece concurenți s-au retras, iar Ana s-a clasat 

pe locul al doilea, fiindcă a căzut la a treia săritură.”, există ... . 

  

 

 

 

Aplicația: LearningApps  

Link: https://learningapps.org/view26161725 

 

Aplicația: Quizizz                                                                                   

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/625058275f5c8b001db3947c?source=quiz_page  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view26161725
https://quizizz.com/admin/quiz/625058275f5c8b001db3947c?source=quiz_page
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UNITATEA 6 
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Narativul nonliterar. Acțiune, participanți, timp, 

spațiu 

Aplicații recomandate: Wordwall 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită 

îmbunătățire 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din categoria textelor nonliterare fac parte:  

 

 reportajele; 

 

 articolele;  

 

 anunțurile publicitare;  

 

 interviurile;  

 

 scrisorile;  

 

 jurnalul;  

 

 textele științifice;  

 

 rapoartele etc. 

 Textul narativ nonliterar prezintă o succesiune de întâmplări petrecute în 

ordine logică și temporală. Transmite date exacte, verificabile, folosește un 

limbaj accesibil și are un caracter obiectiv.  
 

Întâmplările prezentate în textele narative nonliterare s-au 

petrecut în realitate, într-un anumit timp și spațiu. Acțiunea 

este realizată de o persoană concretă. Persoanele care iau 

parte la acțiune se numesc participanți și nu trebuie 

confundate cu personajele literare. Spațiul în care se petrec 

întâmplările este real, iar timpul este bine determinat.. 
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Text-suport: „Ploieștiul, asaltat de copii” 
Link:        https://ziarulprahova.ro/2017/06/ploiestiul-asaltat-de-copii/ 

 

         

 

 Ieri dimineață, la Ploiești s-a dat startul distracției de 1 Iunie, cu deschiderea 

tradiționalului Festival „Copilăria inundă bătrânul bulevard”, ajuns la cea de-a XXI-a ediție. 

Îmbrăcați în costume colorate de dans, unele clasice, altele mai fistichii, sute de copii și-au dat 

întâlnire în fața Monumentului Eroilor (Gara de Sud) pentru a participa la parada costumelor și a 

dansului pe traseul Bulevardul Independenței – Bulevardul Republicii – Palatul Culturii.  

 Participanții –cei mai mici având doar 3 ani, dar și tineri – coordonați de Marilena 

Eftimie, profesor coregraf la Școala de Arte din Ploiești, au intonat celebrul refren „O 

lume minunată”, al lui Mihai Constantinescu și alte melodii pentru copii, au dansat pe ritmuri 

moderne și muzică clasică. De la parade nu au lipsit unele dintre cele mai îndrăgite personaje din 

desene animate, precum Batman, Spiderman, Țestoasele Ninja, rățoiul Donald, prințese, alături 

de care prichindeii au ținut să se și pozeze. De pe trotuar, vizibil emoționați, sute de părinți 

făceau fotografii și filmau spectacolul. La orele prânzului, copii de toate vârstele au susțint un 

spectacol coregrafic cu numere de dans clasic, dans modern, dans de societate, în Amfiteatrul în 

aer liber al Palatului Culturii, și au fost aplaudați de sute de spectatori. Astfel, orașul a fost luat 

ieri cu asalt de către copii, autoritățile pregătind numeroase surprize pentru ei: concursuri de 

desene pe asfalt, expoziții, spectacole, diverse ateliere etc.  

 Tot ieri s-a deschis şi Festivalul „Ploiești -  Magie, Feerie și Povești”, cu o paradă la care 

au participat păpuși gigant, marionete și statui vivante, artiști pe picioroange, iar în cadrul 

evenimentului au mai avut loc spectacolul muzical susţinut de artiştii Filarmonicii „Paul 

Constantinescu” și spectacolul „Frumoasa şi bestia” susținut de actorii de la Teatrul „Toma 

Caragiu” secţia pentru copii „Ciufulici”. În Parcul „Nichita Stănescu” din centrul orașului, în 

cadrul Târgului de carte „Ploieștiul citește”, autoarea de cărți pentru copii Passionaria Stoicescu 

a vorbit despre ultimele sale volume: „Cartea înaripată”, „Când paronimele preferă rimele” şi 

„Mic dicţionar deosebit, cine a fost, ce-a devenit”. Și Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a 

organizat un eveniment public, miercuri, în parcul de la Sala sporturilor „Olimpia” din 

municipiu, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Polițiștii din cadrul structurilor de poliție 

criminalistică, acțiuni speciale, rutieră și prevenire, împreună cu echipamente specifice și câinii 

de serviciu, au stat la dispoziția copiilor pentru a le satisface curiozitățile legate de munca din 

poliție. Cei mici s-au putut fotografia în autospecialele M.A.I. și împreună cu polițiștii, iar la 

final au primit dulciuri și diverse materiale informative specifice vârstei. 

 Evenimentele dedicate copiilor vor continua până duminică, la Ploieşti. 

 
 

https://ziarulprahova.ro/2017/06/ploiestiul-asaltat-de-copii/
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  Nivel 1  

 

1. Ziua în care a fost organizat Festivalul „Copilăria inundă bătrânul bulevard” este ... . 
 

2. Copiii care au participat la parada costumelor și a dansului s-au întâlnit ... . 

 

3. Târgul de carte Ploieștiul citește a fost organizat în ... . 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Personajele din desene animate care au participat la parada costumelor și a dansului au fost ...  

 

2. Evenimentul public care a avut loc  în parcul de la Sala Sporturilor Olimpia a fost organizat 

de către ... .  

 

3. Spectacolul Frumoasa și Bestia a fost susținut de artiștii ... . 

  

 

  Nivel  3 

 

1.  În cadrul Târgului de carte, autoarea Passionaria Stoicescu a vorbit despre volumele ... . 

 

2. Printre surprizele pregătite de autoritățile din Ploiești pentru copiii care au participat la 

festivități se numără ... . 

 

3. Parada cu păpuși gigant, marionete și statui vivante s-a organizat în cadrul ... . 

Aplicația: Wordwall                                                                               

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34366235  

https://wordwall.net/ro/resource/34366235
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Textul narativ nonliterar. Jurnalul 

Aplicații recomandate: Wordwall, LearningApps 

Recomandare: Lecție de consolidare a cunoștințelor  
 

Competențe generale și specifice: 

CG 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

CS 2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și 

multimodale 

CS 2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare 

CS 2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită 

îmbunătățire 
 

      Începând cu Evul Mediu și mai ales în sec. al XV-lea și al XVI-

lea, oamenii au început să călătorească pentru a descoperi noi 

ținuturi, având ca obiectiv deschiderea de noi rute comerciale. Cele 

mai importante aspecte ale acestor călătorii sunt cunoscute din 

jurnalele de bord ținute de exploratori și din scrisorile lor. 

 

      Jurnalul de călătorie surprinde evenimente, fapte, situații care 

merită reținute, în legătură cu locurile vizitate. Fiind text narativ 

nonliterar, jurnalul de călătorie notează informații, date exacte, 

reale, de interes pentru autorul său.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici: 

 

 evenimentele sunt relatate de autor, de aceea se povestește la persoana I;  

 

 timpurile verbale utilizate sunt prezentul (cel mai des) și perfectul compus sau imperfectul;  

 

 consemnarea evenimentelor poate fi zilnică sau la intervale de timp mai mari; 

 

 se fac precizări referitoare la locul și timpul (dată, oră) desfășurării evenimentelor; 

 

 autorul își exprimă temerile, bucuriile resimțite sau așteptările privind locurile descrise. 
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Text-suport:  Cătălin Vrabie, Pierdut în Vietman & Cambodgia-jurnal de călătorie 

(fragment) 

        
 

Ziua l, Marți, 28-07-2015   16:1 1  

 Tocmai a pornit autocarul cu care mă îndrept spre Istanbul. Tot ce-mi este mai drag a 

rămas în urmă... Numai eu, singur, mă pregătesc sufletește pentru ceea ce mă așteaptă: Malaezia 

- vreo două zile, apoi Vietnam și Cambodgia, pentru mai bine de o lună. Pentru momentele de 

singurătate, am luat cu mine cărți... unele despre țările pe care urmează să le vizitez, altele, 

jurnale de călătorie - cam ca acesta pe care-l țineți voi acum în mână.  Probabil voi începe cu 

Cerere in călătorie de Edouard și Mathilde Cortes (unii sunt cu mult mai nebuni decât mine). În 

cartea asta, un cuplu de tineri însurăței a plecat pe jos, de la Paris la lerusalim - 187 de zile, 

6.000 km.(...) 

  Eu acum caut să văd Saigon-ul, fosta capitală a Vietnamului până spre sfârșitul războiului 

(1975), care astăzi poartă numele de Hô Chí Minh după fostul președinte vietnamez - cel care a 

adus democrația în țară la mijlocul anilor 1940. Am de parcurs 8.438 km până acolo, dar nu pe 

jos... 
 

Ziua 37, Miercuri, 02-09-2015, ora 12:28  

 Croaziera de care vă vorbesc a început cu plecarea din Eminönü (zonă aflată la capătul 

sudic al podului Galata) și a continuat până la intrarea în Marea Neagră, în portul Anadolu 

Kavağı, pe țărmul asiatic – unde suntem acum. Din ce am citit pe pliantele de prezentare ale 

circuitului, toate porturile în care am oprit (atât cele de pe malul european, cât și de pe cel 

asiatic) au fost odată mici sătuce pescărești. Grație, probabil, acestor tururi, ele au devenit astăzi 

atracții turistice. Bosforul are o lungime totală de aproximativ 30 km și o lățime care variază 

între 3700 și 700 m – poate, astfel, ușor de traversat și înot, riscurile constând mai mult în 

traficul foarte aglomerat de pe strâmtoare decât în orice altceva. Mi-ar mai plăcea să fac un astfel 

de tur și pe Dardanele – dacă o fi  posibil, să văd cu ochii mei locurile pe unde Alexandru cel 

Mare a construit poduri de vase pentru a-și trece trupele în drumul lui spre Persia. 
 

Ora 15:45. Uitându-mă în jur, pe dealurile care mărginesc strâmtoarea se văd fortificații vechi, 

probabil din perioada Evului Mediu, când Imperiul Otoman stăpânea zona. Ori de câte ori vizitez 

astfel de locuri – vă mai spuneam și când eram în Angkor –, imaginația mă transpune puțin în 

acele vremuri, când ruinele de astăzi erau ziduri falnice de cetate populată – atunci când așezările 

erau în perioada lor de glorie. Îi văd pe soldații turci patrulând pe metereze, văd corăbiile 

comerciale care veneau dinspre Grecia sau Italia și treceau spre porturile românești sau rusești. 

Această zonă, în trecut, a fost oarecum protejată, în comparație cu Dardanele, pentru că singura 

amenințare ar  venit din nord, din Marea Neagră. Îmi imaginez, astfel, ce fortificații sunt la 

intrarea în Marea Marmara dinspre Mediterană. Până la urmă, Troia (despre care s-a tot scris și 

despre care se spune că este situată pe teritoriul Turciei de astăzi) era plasată chiar la intrarea în 

vestita strâmtoare. Trebuie, deci, văzută! Poate la anu’!  
 

Ziua 39, Vineri, 04-09-2015, ora 01:58  

 După aproape 40 de zile, am trecut granița înapoi în România … Timpul petrecut de unul 

singur s-a scurs relativ ușor, câteodată vesel, alteori trist. Fiecare experiență ca aceasta îmi 

schimbă, într-o oarecare măsură, felul de a  fi. 
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  Nivel 1  

 

1. Textul-suport face parte dintr-un ... . 

2. Jurnalul intră în categoria textelor ... . 

3. Jurnalul din textul-suport începe într-o zi de ... . 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Continentele pe care se desfășoară întâmplările relatate sunt... 

2. Călătorul din text va parcurge .... 

3. Conform textului-suport, se presupune că Troia se află ... . 

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. Celebrul cuceritor al Antichității menționat în text este ... . 

2. Traversarea înot a Bosforului este riscantă datorită ... . 

3. În textul-suport sunt amintite următoarele mări ... . 

 

 

Aplicația:  Wordwall                                                                            

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34368095  

 

Aplicația:  LearningApps                                                                                  

Link: https://learningapps.org/view26165402  

https://wordwall.net/ro/resource/34368095
https://learningapps.org/view26165402
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Carte românească de învățătură: de la cartea tipărită 

la cartea digitală 

Aplicații recomandate: LearningApps 

Recomandare: Lecție mixtă 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

CS 5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade 

istorice 

 

 

       Istoria cărții tipărite este istoria colaborării dintre meșteșugari și oameni de 

cultură de toate etniile și reprezintă unul dintre cele mai mari daruri făcute 

umanității. 

       În Evul Mediu, scrierea cărților – mai multe foi de pergament pliate și cusute 

împreună – cădea în sarcina călugărilor copiști, care editau mai multe volume 

destinate nobilimii, mănăstirilor și universităților.  

      Deși tehnica tiparului cu caractere mobile a fost inventată în China, la începutul mileniului al 

II-lea, tiparul este inventat, în Europa, de germanul Johannes Gutenberg în 1440.  Prima carte 

tipărită cu ajutorul acestei invenții revoluționare a fost Biblia în limba latină (1455).  

       

      Prima carte de pe teritoriul țărilor române este tipărită la Târgoviște, în slavonă, de călugărul 

Macarie. Prima carte în limba română, dar cu alfabet chirilic, e tipărită la Sibiu, în 1544. În 1561, 

diaconul Coresi tipărește, în limba română,  la Brașov Tetraevangheliarul.  

 

       La începutul mileniului al III-lea, odată cu dezvoltarea tehnologiei, au apărut suporturile 

electronice. Cărțile arată, în mare, la fel cu cele tipărite: au coperte, pagină de titlu, cuprins, 

capitole. Folosind suportul electronic oferit de dischete, apoi de CD-uri, de e-bookuri și de 

tablete multimedia, spațiul de stocare a informației s-a micșorat enorm. Un alt avantaj este 

posibilitatea consultării pe internet a multor texte, imagini, hărți etc. 

 

 

 

Text-suport: 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/carteapdf 

 

https://www.slideshare.net/carminavolanin/carteapdf
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  Nivel 1  

 

1. Primele suporturi de scriere au fost ... . 

2. Hârtia a fost descoperită de ... .  

3. Papirusul a fost inventat în ... . 

 

  

  Nivel 2 

 

1. În urmă cu mii de ani, chinezii obișnuiau să scrie cu ajutorul pensulelor pe ... . 

2. Până la apariția hârtiei, materialul care permitea ștergerea și rescrierea a fost ... . 

3. Lectura a fost facilitată de apariția ... . 

 

 

   

  Nivel  3 

 

1. Inventatorul tiparului este ... .  

2. Prima carte tipărită în limba română este ... . 

3. Prima generație de e-reader-uri a apărut în ... . 

  

 

Aplicația: LearningApps                                                                                    

Link: https://learningapps.org/view26166235  

 

https://learningapps.org/view26166235
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Identitate personală. Identitate națională 

Aplicații recomandate: Wordwall 

Recomandare: Lecție mixtă    
 

Competențe generale și specifice: 

CG 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

CS 5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi 

CS 5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade 

istorice 

 

         

  Personalitatea unui om este formată din toate însușirile stabile 

care îl caracterizează: de la ce și cum gândește, ori se comportă, până la valorile 

sale.  

  Identitatea personală se referă la specificul unui om, reprezentând 

ceea ce îl caracterizează și îl diferențiază de ceilalți.  

 

 

 

 Națiunea este o comunitate cu aceeași identitate istorică și culturală, care și-a  

afirmat voința de a trăi într-un stat independent.   

 Identitatea națională este sentimentul de apartenență a unei persoane la o 

națiune și se definește prin trăsăturile proprii unei națiuni: limbă, istorie, cultură, 

tradiții și obiceiuri.  

        

 Sentimentul de identitate națională, manifestat prin patriotism, se sprijină pe un ansamblu 

de valori împărtășite de toți membrii comunității: identificarea și valorizarea unuia sau a mai 

mulți strămoși fondatori; o istorie comună cu eroi emblematici pentru calitățile pe care 

comunitatea le apreciază; limba vorbită; o serie de monumente care reflectă continuitatea și 

geniul național; peisajele specifice; folclorul, tradițiile și obiceiurile. 

        

 Elementele de identificare ale unei națiuni pot fi: 

 limba; 

 constituția și însemnele naționale – steagul, stema și imnul.  
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Drapelul național 

 

 Drapelul național al României este tricolor, cu benzile verticale, începând de la 

lance, albastru, galben și roșu. Proporțiile, nuanțele culorilor precum și protocolul drapelului au 

fost stabilite prin Legea nr. 75 din 16 iulie 1994. 

 Conform unei legende foarte răspândite, culorile roșu, galben și albastru ar fi fost 

utilizate încă din vechime de către români ca simbol al lor sau de alții pentru a-i desemna pe 

aceștia. Tricolorul ca simbol al națiunii românești apare la începutul secolului XIX odată 

cu renașterea națională a României : astfel, este de remarcat prezența celor trei culori în canafuri 

și în picturile de pe pânza drapelului răscoalei lui Tudor Vladimirescu, în cadrul căreia li se 

atribuie pentru prima oară semnificația: „Libertate (albastrul cerului), Dreptate (galbenul 

ogoarelor), Frăție (roșul sângelui)”. Tricolorul a fost adoptat întâi în Țara Românească, 

în 1834 ca drapel de luptă, în timpul domniei lui  Alexandru D. Ghica.  Acest model era un steag 

cu fața roșie, albastră și galbenă, având și acesta stele și pasăre cu cap în mijloc . Curând, ordinea 

culorilor a fost schimbată, astfel încât galbenul să apară în centru.  

 La  26 iunie 1848 a fost emis Decretul nr. 1 al Guvernului Provizoriu al Țării Românești, 

prin care tricolorul roșu-galben-albastru devenea Drapel Național. La 22 iunie 1861, Alexandru 

Ioan Cuza a decretat tricolorul ca fiind drapelul civil oficial al Principatelor Unite.  

 Drapelul României trebuie arborat în mod permanent pe edificiile și în sediile 

autorităților și instituțiilor publice, la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituțiilor de 

învățământ și cultură, la punctele pentru trecerea frontierei, precum și la aeroporturile cu trafic 

internațional. Potrivit uzanțelor de protocol, drapelul României se arborează la sediul misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare ale statului român din străinătate, precum și la reședința șefilor 

misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.  

 În cadrul ceremoniilor militare, drapelul este arborat conform regulamentelor militare. 

Drapelul României poate fi arborat, fără constrângeri, de persoane fizice la domiciliul sau 

reședința lor, sau de persoane juridice la sediile acestora. 

 Prin legea nr. 96 din 20 mai 1998, ziua de 26 iunie a fost proclamată drept Ziua 

drapelului național al României.  De Ziua drapelului autoritățile publice și celelalte instituții ale 

statului sunt obligate prin lege să organizeze programe și manifestări cultural-educative, cu 

caracter evocator sau științific, consacrate istoriei românești, precum și ceremonii militare 

specifice. 

 La 27 mai 2013 pe aerodromul Clinceni a fost desfășurat cel mai mare drapel al 

României până în acel moment. Drapelul, cântărind aproximativ 5000 kg, a avut dimensiunile de 

349,425 × 226,917 m, rezultând o suprafață declarată de 79 290,39 m2. Mărimea acestui drapel 

constituie un record mondial, depășind vechiul record de 65 975 m2, deținut de Liban.  

                                                            

             Adaptare după articolul Drapelul României,  

https://ro.wikipedia.org › wiki › Drapelul_României 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drapel_na%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Albastru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Galben
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terea_na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_de_la_1821
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1834
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_D._Ghica
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/22_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1861
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatele_Unite_Rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatele_Unite_Rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/26_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/27_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/2013
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clinceni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Liban
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  Nivel 1  

 

1. Specificul unui om, ceea ce îl caracterizează și îl diferențiază de ceilalți reprezintă ... . 

  

2. Identitate națională înseamnă ... . 

 

3. Trăsăturile proprii unei națiuni sunt ... . 

 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Tricolorul devine drapel național, prin Decret al Guvernului,  în anul ... .  

 

2. Culorile tricolorului au semnificația ... . 

 

3. Semnificația Libertate, Dreptate, Frăție a fost atribuită culorilor tricolorului în timpul 

răscoalei lui ... . 

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. A fost proclamată Ziua drapelului național ziua de ... . 

2. Cel mai mare drapel, desfășurat la Clinceni, reprezintă un record mondial pentru ... . 

3. Drapelul României trebuie arborat permanent ... . 

  

Aplicația: Wordwall                                                                                 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34388142  

https://wordwall.net/ro/resource/34388142
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Enunțul. Tipuri de enunț 

Aplicații recomandate: LearningApps, Wordwall 

Recomandare: Lecție mixtă 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază 

CS 4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/ analogică, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții 

 

       

 Enunțul este o unitate de comunicare cu înțeles deplin, 

construită în jurul unui predicat. Enunțul poate fi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La rândul lor, după alcătuire, propozițiile pot fi:  

 simple (formate doar din subiect și predicat).  

Exemplu: Diana citește. 

 dezvoltate (formate din subiect, predicat și cel puțin o parte secundară de propoziție).  

Exemplu: Diana citește un roman de aventuri.  

 

      Tradițional, enunțurile complexe se numesc fraze. Într-un astfel de enunț, numărul 

predicatelor este egal cu numărul propozițiilor. 

Exemplu:    Mergem la munte1/, stăm puțin la mare2/, apoi trecem pe la bunici3/.  
 

      După scopul comunicării, enunțurile sunt:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

simplu 

când este alcătuit dintr-o propoziție 

Exemplu: 

Vlad desenează frumos. 
 

complex 

când este alcătuit din mai multe propoziții  

Exemplu: 

Vlad desenează frumos, cântă la vioară și este un 

elev model.   
 

asertive 

interogative 

exclamative 

imperative 

când comunică o informație (adevărată sau falsă) despre o stare de lucruri. 

Exemple:  Ieri nu a nins. Poate vine și Ioana cu noi.  Plecăm în vacanță. 
 

când cer informații despre o stare de lucruri. 

Exemple:  Pleci în vacanță? Vine și Ioana cu 

noi? 
 

când comunică un ordin, o cerere, o rugăminte, un îndemn. 

Exemple:  Vino și tu cu noi! Plecați! Te rog, leagă-mi șiretul!  
 

când comunică emoții, sentimente în legătură cu o stare de lucruri. 

Exemple:  Ce rochie frumoasă ai! Cât de albastru este cerul! N-ai mai 

venit! 
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  Nivel 1  

 

1. Dintre exemplele de mai jos, enunțul simplu este ... .  
 

2. Dintre exemplele de mai jos, este un enunț complex ... .  

 

3. Exemplul în care titlul de ziar Inundații în Moldova este schimbat într-un enunț este ... .  

   

  

  Nivel 2 
 

1. Exemplul Pe cine ai întâlnit la cinematograf? este un enunț ... . 

 

2. Enunțul După zece minute a ajuns la casa bunicilor. ... .  

 

3. Enunțul care  exprimă o emoție, o trăire este ... .  

 

 

  

  Nivel  3 

 

1. Enunțul complex Mihai este în camera lui, desenează, ascultă muzică., este alcătuit din ... . 

2. Enunțul Pisica urcă într-un pom, iar crengile trosnesc sub greutatea ei., este ... .  

3. Enunțul complex Legumele din grădina bunicii vor crește, vor rodi, vor hrăni toată familia 

la iarnă dacă nu va fi vreme rea., este alcătuit din ... . 

După ce am vizitat Parisul, 

ne-am întors la București. 

Am citi, am scris și am 

învățat. 

Vecinul meu are doi 

copii la Paris. 

Vlad merge la munte, 

Irina pleacă la mare. 

Apa trece, pietrele 

rămân. 

Apa trece repede peste 

pietrele mari și lucioase. 

Căprioarele beau zilnic 

apa rece a pârâului. 

Am rămas lângă pârâul cu 

apă crsitalină. 

Inundații în Muntenia. 
Râurile au produs 

inundații în Moldova. 

Inundații în întreaga 

Moldovă. 

Inundații mari în 

Moldova. 

transmite o informație solicită o informație exprimă o rugăminte exprimă un îndemn 

Zi și tu ceva! 
Ce frumos ai prezentat 

proiectul! 

Adu-mi cartea de pe 

birou! 

Ascultă ciripitul 

păsărelelor! 
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Aplicația: LearningApps 

Link: https://learningapps.org/view26170719  

 

 

Aplicația: Wordwall 

Link: https://wordwall.net/ro/resource/34390863 

https://learningapps.org/view26170719
https://wordwall.net/ro/resource/34390863
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Punctuația enunțului 

Aplicații recomandate: LearningApps 

Recomandare: Lecție de însușire de noi cunoștințe 
 

Competențe generale și specifice: 

CG 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

CS 4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative 

CS 4.3. Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți, valorificând 

achizițiile fonetice de bază 

CS 4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu gândirea logică/ analogică, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții 

 

 

       

La sfârșitul enunțului se pot pune: 

 punct pentru enunțurile asertive.  Exemplu: Am întâlnit-o pe Adina la școală. 

 puncte de suspensie pentru enunțurile asertive, când vorbitorul consideră că restul este ușor 

de înțeles de către ascultător. Exemplu: Nu mai plec azi....  

 semnul întrebării pentru enunțurile interogative.        

      Exemplu: Cum ți-ai petrecut vacanța? 

 semnul exclamării pentru enunțurile exclamative. 

      Exemplu: Ce rochie frumoasă ți-ai cumpărat! 

 semnul exclamării pentru enunțurile imperative. 

      Exemplu: Fă-ți bagajele! 

 semnul întrebării și semnul exclamării pentru enunțurile interogative care sunt și 

exclamative.     Exemplu: Ce n-ai înțeles?! 

        

La sfârșitul unui enunț imperativ, se poate pune punct când acesta este rostit pe un ton neutru, 

așa cum se întâmplă în rețete, instrucțiuni de folosire etc. 

 

În interiorul enunțului complex, propozițiile aflate la același nivel ierarhic se pot segmenta 

prin: 

 virgulă;     

       Exemplu: Învăț, scriu tema, citesc. 

 punct și virgulă, care se pune după preferința autorului, separând propozițiile pentru a spori 

claritatea comunicării.   

       Exemplu: Azi am citit mult, am scris, am obosit; am adormit la birou.  
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  Nivel 1  

 

1. Exemplul în care apare un enunț asertiv este ... .  

 

2. Exemplul în care apare un enunț interogativ este ... . 

 

3. Exemplul în care apare un enunț imperativ este ... .  

 

 

  

  Nivel 2 

 

1. Este simplu și asertiv enunțul ... .  

 

2. Este simplu și interogativ enunțul ... .  

      

3. Este simplu și exclamativ enunțul ... . 

 

  

 

Iolanda participă la un 

concurs de atletism? 

Iolanda participă la un 

concurs de atletism! 

Iolanda participă la un 

concurs de atletism. 

Iolanda participă la un 

concurs de atletism?! 

Vreau să împart cu tine 

mărul! 

Vrei să împarți cu 

mine mărul? 

Vrei să împarți cu 

mine mărul. 

Vreau să împart cu tine 

mărul. 

Rămâneți în case! Frumos ai recitat! Ah, abia aștept iarna! Ce vesele sunteți! 

A venit vara, plecăm, 

în sfârșit, la mare. 

Au venit, în sfârșit, zilele 

călduroase de vară! 

Au venit, în sfârșit, zilele 

călduroase de vară. 

Au venit zilele 

călduroase de vară? 

Terminați discuția! Ana și Mara au plecat? Mergi la antrenament, te aștept? Cât de mare te-ai făcut! 

Dulce mai bei ceaiul! Adinei îi place ceaiul dulce. Bea mai repede ceaiul! Adu-mi ceaiul! 
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  Nivel  3 

 

1. Spațiile libere din enunțul Doriți altceva......Organizăm tot felul de excursii.... , trebuie 

completate, în ordine, cu următoarele semne de punctuație ... . 

 

2. Spațiile libere din enunțul Ascultați cu atenție.... Castelul a fost ridicat din porunca lui Vlad 

Țepeș.... ., trebuie completate, în ordine, cu următoarele semne de punctuație ... . 

 

3. Enunțurile din exemplul A venit vara. Vacanța mare a început! Nu ai încă nicun plan? 

Vino la Castelul Bran! sunt, în ordine ... . 

  

 

 

Aplicația: LearningApps                                                                               

Link:   https://learningapps.org/view26171254  

 https://learningapps.org/view26171386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view26171254
https://learningapps.org/view26171386


                                                                                                                                            

- 169 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaliada 


