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Deşteaptă-te, române!
Versuri: Andrei Mureşanu
Muzica: Anton Pann

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfători în lupte, un nume de Traian!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
Viaţă-n libertate ori moarte! strigă toţi.

Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!



Metoda didactică
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Înţelegerea textului

Sf‚r∫itul iernei
de Vasile Alecsandri

S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării,
S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii.
Câmpia scoate aburi, pe umedul pământ
Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt.

Lumina e mai caldă şi-n inimă pătrunde,
Prin râpi adânci zăpada de soare se ascunde.
Pâraiele umflate curg iute şopotind,
Şi mugurii pe creangă se văd îmbobocind.

Un fir de iarbă verde, o rază-ncălzitoare,
Un gândăcel, un flutur, un clopoţel în floare,
După o iarnă lungă ş-un dor nemărginit,
Aprind un soare dulce în sufletul uimit!

Lecţia 2

28

Consoanele

Dezgheţ. Semnele primă -
verii

Elevii se împart în grupe. Scriu
pe o fişă ce se întâmplă pri -
mă vara cu plantele, păsă rile,
fenomenele naturii, mun cile
agricole. Un reprezentant pre -
zintă produsul.

Conţinuturi

● Textul liric. Citirea textelor
● Consoanele

Vocabular
zilele babei (babe-
 lor) – primele nouă
zile ale lunii martie, în
care vremea este ade -
 sea schimbă toare.
veghere – acţiunea de
a sta treaz noaptea.

1. Joc. Lanţul. Fiecare elev citeşte un rând din poezie.
2. Care este primul semn al sosirii primăverii?
3. Selectează versurile în care se arată cum este câmpul primăvara.
4. Lucrează în pereche. Găsiţi, în text, insectele şi plantele care apar

primăvara.
5. Scrie, în caiet, numele păsărilor din ilustraţia alăturată şi care anunţă

primăvara. Subliniază vocalele din aceste cuvinte.
6. Care sunt sentimentele exprimate în ultima strofă?
7. Caută la sfârşitul rândurilor din text cuvintele ale căror sunete se

potrivesc, după modelul ţării – vegherii.
8. Joc. Lucrează în grupă de 4 – 5 elevi. Completaţi, după modelul

dat, petalele ghioceilor, găsind cuvinte al căror sfârşit să se
potrivească.

Răspunde!
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● Citeşte poezia Vestitorii primăverii de George Coşbuc.

Fă performanţă!

Consoanele

1. Indică vocalele din cuvântul primăvară.
2. Rosteşte celelalte sunete din cuvântul dat şi arată dacă pot forma singure silabe.

Descoperă!

● Consoanele sunt sunete care nu se pot pronunţa neînsoţite de alte sunete şi nu pot forma
singure silabă. Consoanele din limba română sunt cele de mai jos.

Reţine!

1. ultima lună a iernii
2. prima lună a primăverii
3. obiect mic legat de un fir roşu

împletit cu alb, care se oferă
ca semn al sosirii primăverii

E U A I E

A I E
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7. Dezleagă rebusul de mai jos, adăugând consoanele potrivite.

1. Menţionează consoanele din cuvintele de mai jos, extrase din poezia Sfârşitul iernei de
Vasile Alecsandri.

lumină ● mugur ● fir ● verde ● lungă ● dor
2. Transcrie, în caiet, primul vers din poezie şi subliniază cu o linie consoanele.
3. Indică numărul de consoane pe care le conţine fiecare cuvânt din lista de mai jos.

toporaş ● frunză ● rândunică ● copac ● cărăbuş ● mugure ●

gândac ● gâză
4. Joc. Lucrează în pereche. Puneţi în locul pătratelor consoane pentru a obţine cuvinte.

Câştigă cei care găsesc mai multe cuvinte în cinci minute.

ac ● ma ● a e ● a ă ● oc ● ti
5. Adaugă la începutul cuvintelor de mai jos o consoană pentru a obţine cuvinte noi. Scrie

cuvintele în caiet. 

albă ● are ● aţă ● oră ● uşă
6. Scrie, în caiet, denumirea insectelor de mai jos. Încercuieşte vocalele şi subliniază consoanele.

Lucrează!

Studierea codului

Etapa 1
Dezgheţ care duce la anun ţarea
lecţiei, rezolvă probleme de
vocabular, creează un con text 
de învăţare adecvat

Etapa 8
Consolidare

Etapa 9
Performanţă

Etapa 7
Definirea noţiunii noi

Etapa 2
Anunţarea, pe înţelesul copii lor, a
conţinuturilor şi a obiecti velor lecţiei

Etapa 6
Exerciţii prin care se descoperă
noua noţiune

Etapa 3
Receptarea textului
printr-o lectură
expresivă şi prin
lectura individuală 
a elevilor

Etapa 5
Înţelegerea tex tului
prin răspun suri la
unele întrebări

Etapa 4
Citirea explicaţiilor privitoare la
unele cuvinte din text
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Metoda didactică

Parcurgerea unei pagini de manual
O lecţie din manual se poate parcurge în 2 – 3 ore de curs, separându-se înţelegerea textului de studierea codului.
Deşi cele patru domenii, comunicare orală, citire/lectură, scriere/redactare, elemente de construcţie a comunicării
sunt integrate într-o lecţie, există accente diferite în orele de predare şi învăţătorul poate aloca, în funcţie de
specificul colectivului de elevi, câte ore consideră necesar unui anumit aspect, fiind posibil să facă şi o întreagă
oră de consolidare. Fiecare domeniu este marcat în anunţarea conţinuturilor printr-o culoare: albastru pentru
citire/lectură, roşu pentru scriere/redactare, verde pentru elemente de construcţie a comunicării, galben pentru
comunicare orală. 

Principiile care stau la baza elaborării manualului

Trezirea plăcerii de a citi
● Au fost alese pentru lectură texte literare ale unor

scriitori consacraţi, români şi străini. Acestea au fost
grupate după tema unităţii de învăţare. Cel mai frec -
vent, textele au fost prelucrate pentru a uşura înţele -
gerea lor de către copii.

● De asemenea, există numeroase recoman dări pentru
lectura individuală a celor care fac perfor manţă.
Acestea pot fi folosite de învăţător în orele de lectură
suplimentară, citindu-le textele tuturor elevilor.

Stârnirea interesului pentru cunoaşterea
diverselor tipuri de texte
● Legându-se tematic de textele literare, sunt folosite

pentru lectură şi texte nonliterare care au rolul de a-i
apropia pe elevi de rea litatea în care trăiesc, deter -
minându-i să citească pentru a se documenta, pentru
a se informa, pentru a lucra sau pentru a se distra,
aşa cum este cazul benzilor desenate.

● Un scop important al şcolarităţii din ciclul pri mar este
formarea capacităţii de înţelegere a textelor scrise de
orice fel. Aceasta presupune o experienţă auten tică
de lectură prin care textul este interiorizat, devine al
co pilului, permiţând transformarea lecturii într-o
bucurie. Ar fi bine ca apropierea de lectura autonomă
să fie tratată de învăţător ca un proces de iniţiere
prin care copilul să iasă din comuni carea obişnuită
cu cei din jur pentru a avea acces la comunicarea
mai profundă cu marile valori ale omenirii, păstrate
în memoria colec tivă prin textul scris. Învăţătorul îl
poate apro pia pe elev de textul integral prin lectura
pe care o poate face în ore speciale sau prin folo sirea
unor CD-uri cu lecturi actoriceşti, a unor DVD-uri cu
filme, cu desene animate, cu dramatizări etc. Aceste
activităţi nu este obli ga toriu să fie valorizate didactic,
având ca scop contactul cu textul integral. Pentru
aceasta, învăţătorul poate să prevadă în planificare
ore speciale de lectură supli mentară, făcută din
semestrul al doilea cu ajutorul elevilor care citesc
foarte bine, folosind textele integrale din care au fost

extrase fragmentele din manual sau ope  rele recoman -
date la rubrica Fă performanţă!.

Întărirea legăturii citit – scris 
● Există numeroase sarcini de lucru care vizează scrie -

rea, de la cele simple, precum copierea, transcrie rea,
până la cele com ple xe, care cer să se redacteze
scurte com puneri sau să se scrie după dictare. Elevii
se obişnuiesc treptat cu diferite suporturi de scriere.

● De multe ori, li se oferă elevilor un model de text,
folosit şi în lectură, pentru ca, ulte rior, să li se ceară
pe baza acestuia o redac tare asemănătoare. De
exemplu, li se prezintă diferite afişe, pentru ca, după
aceea, să se redacteze un astfel de text.

Solicitarea de a învăţa prin joc şi cooperare
● Manualul propune numeroase jocuri şi acti vităţi în

grupă şi în perechi pentru a face învăţarea cât mai
plăcută. Există multe proiecte care se realizează prin
colabo rarea tuturor elevilor din clasă.

● Fiecare lecţie începe printr-un exerciţiu amuzant al
cărui rol este de a dezgheţa atmosfera. Toţi elevii
lu crea ză acest exer ciţiu simplu, care îi stimulează
pentru partici parea activă la oră şi permite referirea
directă la noua lecţie. 

Încurajarea elevilor de a-şi folosi
competenţele dobândite în alte contexte
● În fiecare unitate de învăţare, se găseşte ru brica Spre

lume, al cărei rol este de a-l con ş tientiza pe elev că
ceea ce învaţă îi folo seşte în viaţa reală.

Conştientizarea nivelului de cunoştinţe la
care ajunge un elev
● La sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare, se află două

pagini de recapitulare prin care se consolidează
com petenţele dobândite. Unitatea se încheie cu un
model de test, în soţit de grila de evaluare. De ase -
menea, se oferă un sistem de autoevaluare la test
pe care îl foloseşte elevul. Există şi un exem plu de
evaluare alternativă printr-un portofoliu.
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Scurtă călătorie în lumea cărţii

1. Cuvânt-înainte 
de Ana Blandiana
Cuvântul

2. Alfabetul limbii române
Alfabetul limbii române. 
Sunetul şi litera. Literele mici şi mari de mână

3. Ciupercuţă, cerc, ibric 
de Constanţa Buzea
Semnul exclamării. Intonaţia adecvată. Propoziţia

4. Cartea cu visuri
de Otilia Cazimir
Cartea. Cuprinsul unei cărţi

5. Cărţile cu Apolodor 
de Gellu Naum
Cuvintele cu sens asemănător

6. Singurătate 
de Mihai Eminescu
Titlul. Autorul

7. Biblioteca
de Sofia Dobra
Textul  

SPRE LUME
Descrierea unui obiect. Introducerea cuvintelor 
noi în vocabularul propriu

SPRE LUME
Scrierea unui text. Scrierea pe liniatură tip II

RECAPITULARE

EVALUARE

UNITATEA 1

p. 8

p. 10

p. 12

p. 14

p. 17

p. 18

p. 20

p. 18

p. 22

p. 24

Realitate şi imaginaţie

1. Puişorii 
de Emil Gârleanu
Cuvintele cu aceeaşi formă şi înţeles diferit

2. Balada unui greier mic
de George Topîrceanu
Textul literar. Semnul două puncte

3. Muşuroaie mari şi mici
de Marin Sorescu
Cuvintele cu sens opus

4. Creatura misterioasă
de Matthew Lipman
Alineatul

UNITATEA 2

p. 28

p. 31

p. 33

p. 34

5. La televizor
de Grete Tartler
Acordul

6. Barabumbosaur
de Cezar Petrescu
Aşezarea textului în pagină

SPRE LUME
Afişul

SPRE LUME
Aşezarea textului în pagina caietului

RECAPITULARE

EVALUARE

p. 42

p. 38

p. 40

p. 41

Fantezie în alb

1. Iarna pe uliţă
de George Coşbuc
Descrierea unui fenomen

2. În ajunul Crăciunului 
de E.T.A. Hoffman
Virgula

3. Ninge
de Nichita Stănescu şi Gheorghe Tomozei 
Textul liric

4. Felicitarea de Crăciun
Felicitarea

5. Fişa de fabricaţie 
Textul nonliterar

6. Colindele
Textul informativ

7. Dincolo de iarnă
de Silvia Kerim
Acordul 

8. Povestea cu mătura noastră (1)
de Octav Pancu-Iaşi
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin î şi â

9. Povestea cu mătura noastră (2)
de Octav Pancu-Iaşi
Dialogul. Reguli de vorbire eficientă

SPRE LUME
Dialogul: iniţiere, menţinere, încheiere

SPRE LUME
Povestirea orală după ilustraţii

RECAPITULARE

EVALUARE

UNITATEA 3

p. 45

p. 48

p. 50

p. 51

p. 52

p. 53

p. 54

p. 56

p. 58

p. 44

p. 26

p. 60

p. 61

p. 62

p. 64

p. 36



UNITATEA 1

Competenţe specifice

În această unitate de învă -
ţare, profesorul va urmări
formarea următoarelor com -
 pe tenţe specifice din pro -
gramă:
1.2. identificarea unor infor maţii
variate dintr-un text audiat;
1.3. identificarea sunetelor 
şi silabelor în cuvinte şi a cu -
vin telor în enunţuri rostite cu
claritate;
2.1. formularea unor enunţuri
proprii în situaţii concrete de
comunicare;
3.1. citirea unor mesaje scri se,
întâlnite în mediul cunoscut;
3.2. identificarea mesajului
unui text în care se rela tează
întâmplări, fenomene din uni -
versul cunoscut;
3.4. exprimarea interesului
pentru lectura unor cărţi adec -
vate vârstei;
4.1. scrierea unor mesaje, în
diverse contexte de co mu -
nicare;
4.2. redactarea unor mesaje
simple, cu respectarea con -
venţiilor de bază;
4.3. exprimarea unor idei, sen -
timente, păreri prin interme -
diul limbajelor convenţionale.

Scurtă călătorie 
în lumea cărţii
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Dezgheţ. Puzzle

Fiecare copil primeşte un plic
cu litere colorate diferit. Folo -
sindu-le pe toate, formează
un cuvânt pe o coală pe care
o lipeşte pe un panou, citind
cuvântul obţinut. Învăţătorul
alege termenii cuvânt şi îna -
inte, pune cratima şi le cere
elevilor să explice sensul cu -
vân  tului astfel format.

Conţinuturi

● Poezii despre universul copi -
lăriei. Citirea cuvintelor şi a
textelor 

● Scriere imaginativă  
● Cuvântul 
● A identifica un obiect. Cu vân -

 tul. Propoziţia

Cuvântul

Vocabular
zurliu – nebunatic, zvă -
păiat, poznaş.

1. Spune cum crezi că se joacă omul matur din poezie cu vorbele.
2. Joc. Lucrează în grupă de 4 – 5 elevi. Găsiţi obiectele ilustrate de

literele din desenul alăturat. Câştigă cei care găsesc cele mai multe
litere şi obiecte.

3. Joc. Lanţul. Fiecare elev citeşte un rând al poeziei.
4. Precizează de ce crezi că maturul din textul de mai sus nu poate

să se joace în cărţile mari. Pentru că:
a. atârnă greu; 
b. sunt greu de înţeles;
c. au prea multe pagini.

5. Indică o carte care a reprezentat pentru tine un joc.

Răspunde!

1. Joc. Lucrează în pereche. Scrieţi o poezie. Formulaţi propoziţii,
adăugând un cuvânt care să arate o acţiune omenească urmă -
toarelor cuvinte din textul dat: jucăriile, cărţile, abecedarul, literele.
Citiţi-le poezia colegilor din clasă. Model: Vorbele râd.

2. Portofoliu. Scrie poezia imaginată pe o foaie şi ilustreaz-o. Pune
lucrarea într-o mapă.

Lucrează!

● Citeşte-le colegilor din clasă o altă poezie aleasă de tine din volumul
Întâmplări din grădina mea de Ana Blandiana.

Fă performanţă!

Cuv‚nt-Ónainte
de Ana Blandiana

Poate că vă întrebaţi, copii,
Ce caut eu cu vorbele printre jucării.
De fapt, eu nu caut decât un loc
Unde aş putea să mă joc.
Şi, pentru că nu mă pot juca în cărţile mari,
Mă ascund între coperte de abecedar
Şi mă joc cu litere şi cuvinţele,
Cum vă jucaţi voi cu basmele în bucăţele…
Le aşez, le întorc, le dădăcesc
Până când se potrivesc
Şi din câteva litere şi o vorbă zurlie
Iese o poezie.
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Cuvântul

1. Construieşte câte o propoziţie în care cuvântul casă şi pană să aibă
alt înţeles decât cel din ilustraţiile alăturate.

2. Joc. Lucrează în pereche. Scrieţi de la sfârşit la început cuvintele
de mai jos. Citiţi cuvintele nou obţinute. Câştigă cei care termină
primii corect.

roşu ● gard ● zero ● crap
3. Ordonează cuvintele de mai jos pentru a obţine o propoziţie. Scrie-o

în caiet.

carte ● mea ● sora ● citeşte ● o ● interesantă

Lucrează!

● Cuvântul este format din sunete şi are un înţeles.

Aminteşte-ţi!

1. Citeşte-le colegilor tăi poezia Cântec de leagăn de Nichita Stănescu
şi Gheorghe Tomozei.

2. Scrie două propoziţii în care cuvântul somn să aibă sensuri complet
diferite.

Fă performanţă!

1. Arată ce legătură crezi că este între literă, cuvânt şi carte în strofa
a patra din Cuvânt-înainte de Ana Blandiana.

2. Refă basmul Albă-ca-Zăpada de Fraţii Grimm, aşezând în ordine
imaginile de mai jos. Formează apoi o propoziţie pentru fiecare
imagine. Eventual, ascultă anterior basmul.

Răspunde!

3. Găseşte, în imaginile alăturate, două obiecte diferite denumite prin
cuvântul coş. Construieşte câte o propoziţie cu fiecare sens.

4. Joc. Lucrează în grupă de 4 – 5 elevi. Schimbă prima literă a
cuvintelor de mai jos pentru a obţine cuvinte noi ca în modelul dat.
Câştigă grupa care a format cele mai multe cuvinte în trei minute.

oc ● oc ● oc ● oc ● oc ● ocj l
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Dezgheţ. Raftul cu jucării

Fiecare elev primeşte o ima -
gine cu o jucărie şi cu prima
literă a cuvântului care o de -
nu  meşte scri să cu roşu. Elevii
vor com pleta cuvântul cu li -
tere de tipar. Vor prinde fişele
pe un raft, citind cuvântul şi
respec tând ordinea literelor
lipite pe raft. Vor constata că
au obţi nut un alfabet.

Conţinuturi

● Citirea cuvintelor, a propo -
ziţiilor

● Alfabetul limbii române. Li -
te rele mici şi mari de mână

● Sunetele limbii române

Alfabetul. Sunetul şi litera. Literele mici şi mari de mână

A a Ă ă Â â B b

C c D d E e F f

G g H h I i Î î

J j K k L l M m

N n O o P p Q q

R r S s Ş ş T t

Ţ ţ U u V v W w

X x Y y Z z

àlfabetul limbii rom‚ne

1. Menţionează cuvintele care ilustrează literele în alfabetul de mai
sus.

2. Precizează câte litere şi câte sunete au cuvintele: bec, elefant, inel,
maşină, umbră.

3. Indică sunetele redate de litera x în cuvintele lux şi existenţă,
precizând numărul de litere şi de sunete al cuvintelor date.

4. Arată prin câte litere este redat sunetul î din cuvintele câine, înger.

Descoperă!



5. Aşază în ordine literele de mai jos.

6. Ordonează cuvintele de mai jos alfabetic.
literă ● pagină ● învăţător ● abecedar ● carte ● elev

7. Indică literele de tipar şi pe cele de mână din alfabetul din pagina 10.
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● Alfabetul conţine toate literele unei limbi, aşezate într-o anumită ordine.
● Litera este semnul scris al unui sunet din vorbire. Literele sunt mari

(A) sau mici (a). Acestea pot fi tipărite sau scrise de mână. 
În general, în limba română o literă transcrie un singur sunet. Se poate
reda însă un sunet prin mai multe litere. De exemplu, sunetul î se scrie
î sau â, i se scrie i sau y. Se poate ca o literă să transcrie mai multe su -
nete. De exemplu, litera x se pronunţă cs sau gz.

Reţine!

1. Precizează câte litere şi câte sunete au cuvintele de mai jos.

Lucrează!

sunete litere

alb
copil
execuţie

sunete litere

nucă
mixt
zahăr

2. Indică seriile în care cuvintele sunt scrise în ordine alfabetică.

a. arici ● dovleac ● pară ● roşie c. crizantemă ● floare ● oaie ● gară
b. literă ● mână ● nor ● drept d. bunic ● poveste ● vrăjitoare ● zmeu

3. Ordonează cuvintele din seriile de mai jos alfabetic. Scrie-le apoi în caiet.

a. zori ● maşină ● drum ● avion
b. brumă ● strugure ● bilet ● gutuie
c. Cristian ● Aurel ● Carmen ● Anca

4. Joc. Lucrează în pereche. Un elev găseşte un cuvânt care să înceapă cu literele b, n, s, t şi
altul cuvinte care să se termine cu aceste litere. Ordonaţi cuvintele alfabetic. Câştigă cei
care termină primii corect.

5. Proiect. Alfabetul grădină. Fiecare elev lucrează o pagină. Pe coală, se lipeşte o literă 
de tipar, mare şi mică. Elevii scriu aceeaşi literă de mână, mare şi mică, şi un cuvânt care
denu meşte o floare, o legumă, o plantă, un arbore. La educaţie plastică, se poate adăuga un
desen, iar la ora de abilităţi practice se realizează o cărticică, legând filele cu litere aşezate
în ordine alfabetică şi confecţionând coperţi.

● Citeşte, în gând, poezia Alfabetul de Tudor Arghezi. Poţi să te joci, punându-i pe colegii tăi
să ghicească litera după ce le citeşti un fragment din poezie.

Fă performanţă!




