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Dragi prieteni!

Ţineţi în mână un manual a cărui finalitate este exprimată în chiar titlul său: „Nicu 
şi Leanca învaţă limba română” și varianta găgăuză „Niku hem Länka üürenerlär 
gagauz dilini”.

Beneficiarii acestui material didactic însă nu vor fi doar copiii de vârstă preşcolară 
(5-7 ani), ci şi părinţii lor.

Noutatea abordării propuse de echipa ANTEM constă tocmai în „coabitarea” 
celor două instanţe, copilul şi adultul, învăţând împreună, într-o atmosferă 
prietenoasă, de respect reciproc şi demnitate, în care părinţii nu sunt nici judecători, 
nici verificatori, ci parteneri de învăţare.

Aria tematică vizează 7 blocuri: Grădiniţa, Familia, Casa, Fructe şi legume, 
Animale şi Păsări, Regimul zilei, Plaiul meu, fiecare Unitate de conţinut fiind 
subdivizată în nu mai puţin de 6 lecţii.

Subliniem aici că, în această etapă, accentul se pune pe formarea competenţei 
de înţelegere la auz şi formarea competenţei orale – dimensiuni esenţiale pentru 
preşcolar. Adultul, dispunând şi de alte competenţe, îi va înlesni copilului învăţarea.

Metode ludice, interactive stau la baza unei game variate de exerciţii care „ascund” 
sarcini ce vizează fenomene lexicale, lingvistice, intenţii comunicative, elemente ce 
se vor însuşi uşor,  în mod firesc, natural, prin activităţi integrate, prin repetări în cor, 
jocuri, înscenări, poveşti, cântece şi poezii etc.

Înregistrările audio, imaginile viu colorate din manual, personajele Nicu şi Leanca, 
însoţite de Mimi şi Tobi, Relu, Riţa şi Ţup-ţup, vor stimula învăţarea simultană a 
limbilor română şi găgăuză şi interesul pentru a continua acest exerciţiu.

Actorii implicaţi în procesul de studiere, copii şi părinţii lor, vor fi ghidaţi de 
persoane bine instruite în cadrul proiectului, familiarizaţi cu noua metodologie şi 
antrenaţi în activităţi consistente de formare.

Recunoscând temeritatea pasului întreprins, avem ferma încredere că cele 60 de 
ore prevăzute pentru Nivelul A1.1 vor marca un demers de succes.

Autorii
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NICU, LEANCA ȘI PRIETENII LOR

Salut! Eu sunt Tobi.

Bună ziua! Eu sunt Riţa. Salut! Eu sunt Țup-Țup.

Noroc! Eu sunt Mimi. Bună! Eu sunt Relu.

Salut! Eu sunt Nicu.  
Ea este Leanca.

Bună! Eu sunt Leanca. 
Învăţăm împreună  

limba română.
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1. Ascultaţi și repetaţi.

2. Priviţi imaginea. Cine și ce spune. 

3. Lucraţi în perechi. Alcătuiţi un dialog.

L. 1.1. SALUT, PRIETENI!

UNITATEA 1

NICU ȘI LEANCA LA GRĂDINIȚĂ

Bună  
dimineaţa! Bună ziua! Bună seara! Noapte bună!

Model:
– Bună dimineaţa, Leanca!
– Bună dimineaţa, Nicu!

– La revedere, Leanca!
– La revedere,  Nicu!

Bună  
dimineaţa!

Bună!

Noroc!

Salut!

La revedere!



7

L. 1.2. EU ȘI PRIETENII MEI

1. Ascultaţi, priviţi imaginile și repetaţi. 

Eu sunt Nicu. Eu sunt Leanca.

  

El  este Tobi. El este Relu. El este Țup-Țup. Ea este Mimi. Ea este Riţa.

2. Lucraţi în perechi. Întrebaţi și răspundeţi.

3. Lucraţi în grup. Prezentaţi-vă și spuneţi cine este colegul vostru.

Cine ești tu?

Cine este el? Cine este ea?

Model:
– Salut! Eu sunt Victor. Cine ești tu?
– Bună! Eu sunt Alina. Cine este el?
– El este Mihai.

– Dar cine este ea?
– Ea este Elena.

Eu sunt Nicu. Ea este Ana. Eu sunt Ana, el este Vlad.
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4. Ascultaţi cu atenţie și repetaţi.

5. Întrebaţi și răspundeţi.

băiat fată câine pisică veveriţă arici iepure

Model:
– Cine este ea?
– Ea este Riţa.

– Ce este Riţa?
– Riţa este o veveriţă.

1. Ţup-Ţup este un iepuraș. 

2. Nicu este un băiat. 

3. Tobi este o pisică. 

4. Leanca este o fată. 

5. Mimi este un câine. 

6. Relu este un arici.

6. Ascultaţi propoziţiile. Ridicaţi cartonașul   , dacă propoziţiile sunt ade-

vărate și   , dacă propoziţiile nu sunt adevărate. 

Ce ești tu?
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1. Ascultaţi și repetaţi.

2. Priviţi imaginea. Spuneţi cine și unde este.

grădiniţă copil educatoare medic bucătăreasă

L. 1.3. LA GRĂDINIȚĂ

Model:
- Unde ești? 
- Sunt la grădiniţă.
- Cine este la grădiniţă?

- Victor este la grădiniţă.
- Mama  este la grădiniţă?
- Nu, mama este acasă.

Model:
– Unde este Ţup-Ţup?
– Ţup-Ţup este la grădiniţă.

– Tobi este la grădiniţă?
– Nu, Tobi nu este la grădiniţă. 
Tobi este acasă.

3. Lucraţi în perechi. Întrebaţi și răspundeţi.
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1. Ascultaţi și repetaţi în cor.

2. Ascultaţi și încercuiţi. Spuneţi ce e mic și ce e mare.

Mașină mare, tren mic, urs mic, păpușă mare, cub mare, avion mic.

3. Priviţi imaginile și spuneţi ce aveţi și ce nu aveţi.

 

Model:
Eu am un câine, dar nu am o veveriţă. Ce ai tu ?

L. 1.4. VAI, CE MULTE JUCĂRII!

o păpușă un urs un tren o maşină un avion
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4. Ascultaţi, repetaţi și uniţi. 

  

Nicu are o mașină. Leanca are un urs. Nicu are un avion. Leanca are o păpușă. Nicu are un 
tren. Leanca are un cub.

5. Lucraţi în perechi. Luaţi câte o jucărie în mână. Întrebaţi și răspundeţi.  

6. Lucraţi în grup. Spuneţi ce jucărie aveţi și ce jucărie are colegul.

7. Priviţi imaginea. Găsiţi jucăriile ascunse.

Ce are Nicu? Ce are Leanca?

Model 1:
– Ce jucărie ai tu? 
– Eu am o mașină. Dar ce ai tu?
– Eu am un iepure.

Model 2:
– Tu ai un avion?
– Da, eu am un avion.
– Cum este avionul?
– Avionul este mare.

Eu am o păpușă,  
iar Victor are un tren.

Eu am un tren, dar Elena 
are un urs.
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1. Ascultaţi, repetaţi în cor și arătaţi.

2. Priviţi imaginea. Întrebaţi și răspundeţi.

3. Spuneţi ce este și cum este.

4. Lucraţi în perechi. Întrebaţi și răspundeţi.

L. 1.5. JUCĂRIA MEA PREFERATĂ

– Da, eu am 
un balon. – Balonul este 

roșu.
– Tu ai un 

balon?
– Cum este 

balonul?

 roșu alb verde albastru galben negru maro

Model:
– Ce are Nicu?
– Nicu are o minge.
– Cum este mingea?
– Mingea este verde.

Cum este mingea?
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1. Ascultaţi și repetaţi.

2. Uniţi imaginile și spuneţi ce obiecte sunt.

L. 1.6. HAI SĂ NE JUCĂM!

UN O NIȘTE NIȘTE  

un băiat

un urs

o fată

o păpușă

niște băieţi

niște urși

niște fete

niște păpuși

Model:
Un avion – niște avioane
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3. Ascultaţi și repetaţi.

4. Priviţi imaginea. Spuneţi cine și ce face. 

Ce face el / ea? Ce fac ei / ele?

Nicu aruncă 
mingea.

Nicu caută 
cubul.

Țup-Țup fuge. Elena sare. Copiii se joacă.

Model:
– Ce face Nicu?
– Nicu aruncă mingea.

– Ce face Maria?
– Maria fuge.

– Ce fac copiii?
– Copiii se joacă.

Model:
– Ce faci?
– Eu mă joc.

– Ce face Dan?
– Dan caută mingea.

5. Lucraţi în perechi. Întrebaţi și răspundeţi.
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1. Ascultaţi și repetaţi.

2. Număraţi, uniţi și spuneţi câte obiecte sunt.

L. 1.7. LA MULȚI ANI!

unu

șase

doi

șapte

trei

opt

patru

nouă

cinci

zece
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3. Ascultaţi și repetaţi.

Câţi băieţi sunt? Câte fete sunt?

Un băiat Doi băieţi O fată Două fete

Un arici Doi arici O pisică Două pisici

4. Lucraţi în perechi.  Număraţi. Întrebaţi și răspundeţi.

Model: 
– Câţi urși sunt?
– Sunt trei urși.

Câţi arici sunt? Câte pisici sunt?
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5. Priviţi imaginea și răspundeţi la întrebări: Ce sărbătoare este? Câţi ani are Nicu? 
Câte baloane sunt? Câte cadouri are Nicu?

6. Lucraţi în perechi. Alcătuiţi un dialog.

7. Desenaţi atâtea baloane câţi ani aveţi.

Model:
– Câţi ani ai?
– Eu am cinci ani.
– Dar tu, Victor?
– Eu am șase ani.

Câţi ani ai?
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