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PRELIMINARII
Învățarea limbii oﬁciale a statului în contextul multicultural și multietnic
al Republicii Moldova este o prioritate naţională a sistemului de învăţământ,
stabilită în documentele normative şi strategice.
În context, Curriculumul la Limba română pentru instituţiile de educaţie
timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale (Curriculum) este un
document inovativ ce vizează procesul de învăţare a limbii oﬁciale a statului,
cadrat cu actualele tendințe europene de învățare timpurie a unei limbi nematerne/străine, ceea ce reprezintă o noutate pentru sistemul de învăţământ din
Republica Moldova.
Prezentul Curriculum este parte componentă a Curriculumului naţional
pentru educaţie timpurie, a Concepţiei naţionale de studiere a limbii române
în instituţiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale şi reprezintă un document reglator la nivel naţional. Curriculumul este proiectat pentru realizare
în instituţiile de educație timpurie, grupele: mijlocie (4-5 ani), mare (5-6 ani)
şi pregătitoare (6-7 ani).
Scopul Curriculumului constă în identiﬁcarea şi valoriﬁcarea politicilor
educaţionale europene şi naţionale de învățare a limbii române în instituţiile
de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale în vederea
sporirii interesului pentru învățarea limbii române și a comunicării în limbațintă, asigurând coeziunea interculturală în Republica Moldova.
Necesitatea de a introduce un atare document normativ de învățare a limbii române la nivelul educaţiei timpurii a fost dictată de mai mulţi factori,
precum:
 obligativitatea învățării limbii române în toate instituţiile de învăţământ
de orice nivel, sprijinită și garantată de stat prin asigurarea condiţiilor
necesare pentru însușirea limbii române în toate instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, stabilită în Codul educației (2014) [1];
 sporirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de învăţământ
cu instruire în limbile minorităţilor naţionale, prevăzută de Programul naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii române în
instituţiile de învăţământ general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale (2016-2020), aprobat prin HG nr. 904 din 31 decembrie
2015 [9];
 ajustarea procesului de învăţare a limbii române ca limbă nematernă
la documentele de politici europene, în special la Cadrul European
Comun de Referinţă pentru Limbi: predare-învăţare-evaluare (CECRL)
(2018) [16];
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 corelarea competenţelor de comunicare în limba română ca limbă nematernă cu nivelurile europene de performanţă lingvistică conform
CECRL.
Racordarea conţinuturilor educaţionale din actualul Curriculum cu cele
din curricula conexe la nivel preşcolar şi primar: Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1 – 7 ani) în Republica Moldova [7], Standarde de învățare și dezvoltare pentru copil de la naștere până la 7 ani [10],
Curriculum la limba şi literatura română pentru instituţiile de învăţământ cu
instruire în limbile minorităţilor naţionale, învățământul primar [5], Curriculum național: învățământul primar [4], Curriculum național: învățământul
primar. Limba străină (I) [6].
Documentul vizat este elaborat în notă cu actualele documente de politici educaţionale naţionale şi internaţionale: Codul Educaţiei al Republicii
Moldova (2014); Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020
„Educaţia-2020” (2014); Standardele de eficienţă a învăţării (2012); Standardele de eficienţă a învăţării limbii române ca limbă nematernă în învăţământul
primar şi preuniversitar din Republica Moldova (2012); Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional (2017); Cadrul European Comun de Referinţă
pentru Limbi: predare-învăţare-evaluare (2018) şi promovează abordarea sistemică a conceptului de curriculum, modelul de proiectare curricular centrat
pe competenţe şi ﬁnalităţi, conceptualizarea învăţării din perspectivă inter- şi
transdisciplinară.
Funcţiile Curriculumului derivă din documentele de referinţă în vigoare,
având caracter reglator şi strategic: de conceptualizare, proiectare, corelare,
reglementare şi normare, de orientare a procesului de învăţare a limbii române
ca limbă nematernă în instituţiile preşcolare cu program în limbile minorităţilor naţionale.
Curriculumul la Limba română include, pe lângă Preliminarii, următoarele componente:
 Reperele conceptuale ale Curriculumului reprezintă cadrul conceptual
de învățare a limbii române ca limbă nematernă în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale.
 Competenţele specifice ale disciplinei structurează demersul formativ
al procesului de învăţare a limbii române pe întreg parcursul treptei
preşcoalre (vizează în special receptarea şi producerea de mesaje orale, simple şi scurte, în situaţii uzuale, familiare; identiﬁcarea şi aprecierea elementelor speciﬁce culturii române, exprimarea interesului şi
respectului pentru valorile naţionale).
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 Unităţile de competențe derivă din competenţele speciﬁce şi indică
achiziţiile copilului pentru ﬁecare perioadă de învăţare, diferită de la
grupă la grupă (mijlocie, mare, pregătitoare).
 Administrarea disciplinei indică statutul obiectului de studiu cuprins
în domeniul de activitate Limbă şi comunicare, numărul de ore proiectat pentru învăţare.
 Repartizarea orientativă a orelor reﬂectă o distribuţie a timpului alocat pentru studiu pe unităţi de conţinut, respectiv pe grupe (mijlocie,
mare, pregătitoare), activităţi de bază şi activităţi complementare; proiectarea timpului pe activități didactice pe grupe; volumul recomandat
al produselor pe grupe.
 Unităţile de conţinut prezintă baza de operare pentru formarea competenţelor, ele cuprinzând o tematică variată, în acord cu interesele şi
nevoile copilului de vârstă şcolară mică (Eu şi universul meu familiar,
Eu şi lumea din jurul meu etc.); elemente de construcție a comunicării,
vocabular, acte de vorbire.
 Activităţile de învăţare şi produsele educaţionale recomandate reprezintă atât modalităţile de formare a unităţilor de competenţe prin care
se vehiculează unităţile de conţinut, cât şi produsele ce urmează a ﬁ
realizate în procesul de studiu.
 Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea
demersului didactic pentru a facilita formarea competenţelor.
 Sugestiile de evaluare recomandă cadrului didactic modalităţi de evaluare a procesului de învățare la nivelul educației timpurii.
Curriculumul vizat este conceptualizat şi structurat pentru a oferi un parcurs didactic coerent în învățarea limbii române, ajustat la nevoile şi preocupările copiilor din instituţiile de educaţie timpurie, la un nivel de achiziţie
Pre-A1, incipient, în concordanţă cu CECRL. Oferta curriculară proiectată de
actualul document constituie un prim pas în familiarizarea copiilor din instituţiile de educație timpurie cu instruire în limbile minorităţilor naţionale cu
limba română, care constituie, de facto, o altă formă de comunicare verbală decât limba maternă. Procesul de învăţare va permite achiziţii conştiente,
etapizate, în învăţarea limbii române, pe ﬁecare perioadă de vârstă (mijlocie,
mare, pregătitoare).
Curriculumul se bazează pe abordarea psihocentrică, sociocentrică, inter- și transdisciplinară, prioritare ﬁind, la această etapă, formarea la copii a
competenţei de înţelegere la auz şi a celei de exprimare orală.
Relevăm că documentul normativ este centrat pe formare de competenţe
de comunicare, dar nu pe unităţi de conţinut (tematice), care sunt recomandabile și concepute ca mijloace de operare pentru formarea competenţelor.
7
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Curriculum prevede o abordare didactică ﬂexibilă, diferenţiată în selectarea materiei de învăţare, organizarea procesului de studiu etc., având în vedere
particularităţile psihologice, interesele speciﬁce ale preşcolarilor, contextele
locale diferite etc., dar şi adaptarea la viziunea metodologică a ﬁecărui cadru
didactic. De asemenea, se recomandă ajustarea continuă a materiei de studiu la
stilurile diverse de învăţare, particularităţile individuale ale copiilor, inclusiv
ale celor cu cerințe educaționale speciale şi la nivelul de achiziţii anterioare
ale grupului-ţintă.
Documentul actual proiectează diverse oportunităţi de învăţare a limbii
române atât în activităţi de bază (integrate), cât şi complementare (activităţi
de regim, activităţi comune părinţi-copii, imersiuni culturale etc.). Extinderea
mediului de comunicare în limba română în activităţile de regim din grădiniţă,
dar şi în mediul familiar, va facilita procesul de învățare a limbii române. Implicarea activă a părinţilor în procesul de învăţare va creşte gradul de motivare
şi măsura în care competenţele formate vor putea ﬁ utilizate cu succes în contexte reale familiale şi sociale.
Beneﬁciarii prezentului document sunt copiii preșcolari, profesorii de
limba română, educatorii din instituţiile de educație timpurie cu program în
limbile minorităţilor naţionale, conceptorii de curriculum, autorii de suporturi
curriculare la limba română ca limbă nematernă, precum și părinţii.
Punerea în practică a Curriculumului la Limba română pentru preșcolari
încurajează, în premisa formării competenţelor proiectate, creativitatea şi libertatea cadrelor didactice/educatorilor în ceea ce priveşte:
 selectarea conținuturilor tematice în funcţie de grupul de copii;
 utilizarea personalizată (individualizată) a activităţilor de învăţare şi a
produselor didactice recomandate;
 proiectarea şi utilizarea unor strategii de predare-învăţare-evaluare
originale, optând pentru varia tehnici şi metode;
 abordarea trans- şi interdisciplinară proprie a demersului didactic în
vederea promovării drepturilor copilului, a toleranţei, a valorilor multiculturale şi a respectului reciproc într-o societate modernă.
Astfel, considerăm că actualul Curriculum la Limba română oferă spaţiu
pentru familiarizarea timpurie a copiilor, din familiile etniilor conlocuitoare
de pe teritoriul RM, cu limba oﬁcială a statului, valorile naţionale; formarea
corectă, complexă şi armonioasă a personalităţii copilului; promovarea dialogului intercultural în Republica Moldova.

8
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1. Repere conceptuale ale curriculumului
Educaţia lingvistică timpurie a copiilor din instituţiile cu program în limbile
minorităţilor naţionale este o prioritate a învăţământului contemporan din Republica Moldova, un mijloc de promovare a dialogului intercultural la nivel naţional.
Conceput în baza documentelor de politici lingvistice naţionale şi internaţionale, Curriculumul prezintă demersul educaţional privind învăţarea limbii
române de către copiii de vârstă preşcolară în instituţiile cu instruire în limbile
minorităţilor naţionale.
Curriculumul la Limba română pentru instituţiile de educaţie timpurie cu
program în limbile minorităţilor naţionale are drept obiectiv primordial formarea competenţei elementare de comunicare în limba română; creşterea interesului pentru învăţarea și comunicarea în limba de stat; încurajarea curiozităţii
pentru schimbul de informaţii în limba română în contexte familiare, uzuale;
pregătirea pentru ulterioarele activităţi de învăţare, valoriﬁcând unele elemente
speciﬁce ale culturii naţionale, asigurând o comunicare interculturală eﬁcientă,
dar şi integrarea socială.
Curriculumul este elaborat în context cu standardul internaţional – Cadrul
European Comun de Referinţă pentru Limbi: învăţare-predare-evaluare [15,
16], care deﬁneşte nivelurile competenţei lingvistice de comunicare şi oferă
utilizatorului posibilitatea de a măsura progresul la ﬁecare nivel al procesului
de învăţare şi la orice etapă a vieţii. Conform CECRL, sunt stabilite nivelurile
de competenţă lingvistică: Pre-A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2, care corespund
diviziunilor clasice de cunoaştere a limbii:
 nivel incipient (Pre-A1) – utilizator/vorbitor debutant;
 nivel de bază (A) – utilizator/vorbitor elementar;
 nivel intermediar (B) – utilizator/vorbitor independent;
 nivel avansat (C) – utilizator/vorbitor experimentat (Tabelul 1.1).
Tabelul 1.1.
Nivelurile comune de referinţă conform
Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi
Pre-A1
Nivel incipient

A
Nivel de bază

A1
Nivel
debutant

A2

B
Nivel intermediar

B1

Nivel
Nivel
Nivelîncepător elementar prag

B2

C
Nivel avansat

C1

C2

Nivel
Nivel
Măiestrie
avansat autonom

9
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Astfel, pentru nivelul Pre-A1, nivel incipient, poziţionat înaintea nivelului A1, se propun descriptori ce se referă la sarcini simple, scurte, elementare,
care pot constitui obiective utile pentru începători, debutanți în procesul de
învățare a limbii-țintă. Raportat la educaţia timpurie, nivelul Pre-A1 reprezintă o etapă propedeutică în nivelul A1, vizând situaţii în care copilul foloseşte
un limbaj limitat, constituit din cuvinte, modele/acte de vorbire ce corespund
nevoilor sale personale de comunicare [16, p. 35].
În urma racordării la CECRL, se conturează un şir de descriptori, privind
învăţarea limbii române ca limbă nematernă la etapa preşcolară, pentru nivelul
Pre-A1. Astfel, copilul poate:
sesiza la auz enunţuri/mesaje scurte şi simple, cu condiţia ca acestea
să ﬁe pronunţate lent şi clar, însoţite sau nu de imagini/gesturi sau
repetate, dacă este necesar;
recunoaşte şi folosi cuvinte familiare, uzuale în comunicarea de zi cu zi
(denumiri de obiecte, ﬁinţe, persoane, numere, zilele săptămânii etc.);
 înţelege şi răspunde la întrebări simple şi scurte, care îl privesc direct
(de ex.: nume, vârstă) sau vizează o altă persoană, pronunțate cu
claritate, în tempo corespunzător vârstei şi contextului educaţional;
 percepe și utiliza expresii uzuale, instrucţiuni scurte şi simple: ”Da”,
”Nu”, ”Mulțumesc”, ”Ascultați!”, ”Repetați!”, ”Priviți imaginea!”,
”Arătați!”, ”Colorați!”, ”Spuneți!” etc.;
 produce mesaje scurte, foarte simple despre sine, alte persoane, obiecte,
ﬁnțe, în baza modelelor de vorbire.
Pornind de la ideea promovată de CECRL că ”nivelurile din cadru sunt niveluri de referinţă şi că, în orice context dat, utilizatorii ar putea să le divizeze,
ilustrând modurile în care acestea s-ar putea realiza în diverse contexte” [16, p.
36], a fost elaborată „o arborescenţă ﬂexibilă” a nivelului Pre-A1 de învăţare a
limbii române la etapa de educaţie timpurie, divizată după cum urmează:
o nivelul Pre-A1.1 (grupa mijlocie 4 – 5 ani);
o nivelul Pre-A1.2 (grupa mare 5 – 6 ani);
o nivelul Pre-A1.3 (grupa pregătitoare 6 – 7 ani) (Figura 1.1).
Pre-A1
NIVEL INCIPIENT

Pre-A1.1
grupa mijlocie

Pre-A1.2
grupa mare

Pre-A1.3
grupa pregătitoare

Figura 1.1. Arborescenţa ﬂexibilă a nivelului Pre-A1
10
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Prin urmare, învăţarea limbii române în instituţiile de educaţie timpurie cu
program în limbile minorităţilor naţionale se recomandă a ﬁ realizată în temeiul descriptorilor distinctivi ai nivelului Pre-A1 (Tabelul 1.2).
Tabelul 1.2.
Descriptorii nivelului Pre-A1
(la limba română în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile
minorităţilor naţionale)

Nivelul
Pre–A1.1

Grupa mijlocie

Nivelul
Pre–A1.2

Grupa mare

Nivelul Grupa

DESCRIERE GLOBALĂ
(Ceea ce poate face copilul)
 Poate identiﬁca şi pronunţa sunete şi unele grupuri de sunete speciﬁce limbii române, izolat şi în cuvinte.
 Poate recunoaşte la auz şi reproduce denumirile unor
obiecte, ﬁinţe din mediul apropiat în enunţuri simple şi
scurte, articulate clar şi rar, pe teme uzuale, cu sprijin imagistic sau gestual din partea profesorului.
 Poate formula întrebări şi răspunsuri scurte cu referire la
propria persoană, obiecte, ﬁinţe din nemijlocita apropiere,
ajutat de profesor.
 Poate descrie unele obiecte, ﬁinţe, din universul personal,
după mărime şi culoare.
 Poate identiﬁca şi pronunţa sunete şi unele grupuri de sunete speciﬁce limbii române, izolat, în cuvinte şi în modele verbale.
 Poate recunoaşte la auz denumirile unor obiecte, ﬁinţe şi
le poate utiliza, reproducându-le în modele verbale, enunţuri simple şi scurte pe teme uzuale, în bază de repere.
 Poate percepe semniﬁcaţia globală a unor mesaje simple
şi scurte, articulate clar şi rar, pe teme familiare, cu repere
imagistice, gestuale, auditive etc. din partea profesorului,
colegului.
 Poate formula întrebări scurte în situaţii de necesitate imediată şi poate prezenta răspunsuri sau informaţii simple,
punctuale vizând propria persoană, obiecte, ﬁinţe din mediul apropiat şi activităţi cotidiene, încurajat de profesor.
 Poate participa cu interes la dialoguri simple şi realiza
schimburi elementare de informaţii cu interlocutori cunoscuţi.
 Poate numi, număra (până la 10) şi descrie unele obiecte,
ﬁinţe, din mediul apropiat, după mărime, culoare şi formă.

11
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Grupa pregătitoare

Nivelul
Pre–A1.3

 Poate identiﬁca şi articula sunete şi unele grupuri de sunete speciﬁce limbii române în modele verbale, enunţuri
simple şi scurte, texte cunoscute rostite izolat şi în cuvinte.
 Poate recunoaşte la auz denumirile unor obiecte, ﬁinţe, acţiuni în enunţuri scurte şi simple, pe teme cunoscute.
 Poate înţelege semniﬁcaţia globală a unor mesaje simple
şi scurte, articulate cu claritate, pe teme cotidiene, cu şi
fără repere din partea interlocutorului.
 Poate reproduce cu acurateţe unele informaţii, poezii, cântece în bază de repere.
 Poate formula întrebări şi răspunsuri, oferi informaţii
simple, înlănţuite logic, clar articulate, despre sine și alte
persoane, obiecte, ﬁinţe din mediul apropiat şi activităţi
cotidiene, cu şi fără repere.
 Poate participa activ la dialoguri simple, realizând un
schimb de informaţii cu interlocutori cunoscuţi şi necunoscuţi, în diferite contexte de comunicare cu respectarea
regulilor de etichetă verbală.
 Poate numi, număra (până la 20) şi descrie unele obiecte,
ﬁinţe, persoane din mediul apropiat, cu şi fără repere.

Reperele conceptuale ale Curriculumului se axează pe modelul comunicativ-funcţional, care presupune organizarea procesului de învăţare ca model
al procesului de comunicare reală, dezvoltarea integrată a competenţelor de
receptare a mesajului oral şi de exprimare orală.
Comunicarea orală, proiectată în cadrul activităţilor de învăţare, se realizează prin diverse acte de vorbire, bazate pe situaţii reale de viaţă, trăite sau
întâlnite în viaţa de zi cu zi.
A dobândi competenţe precum a recepţiona la auz şi a reproduce, a reacţiona la cele auzite, a produce de sine stătător enunţuri, a pune în aplicare,
a lua atitudine, a avea reacţii adecvate verbale şi nonverbale etc. reprezintă
o dimensiune semniﬁcativă a demersului didactic prin care curriculumul este
aplicat la treapta preşcolară.
Procesul didactic de învăţare a limbii române ca limbă nematernă în instituţiile de educaţie timpurie se realizează în baza principiului abordării integrate.
Reperul învăţarii integrate sunt patru elemente interconectate – 4C, care
apar în contexte speciﬁce: conţinut, comunicare, cunoaştere şi cultură. În
acest sens, învăţarea limbii nu este privită ca un scop în sine, ci ca un mod de a

12
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acumula, odată cu învăţarea ei, a unor cunoştinţe elementare, aspecte speciﬁce
din cultura, obiceiurile, tradiţiile naţionale, normele comportamentale, valorile
culturale şi naţionale etc. Componenta culturală din curriculum asigură promovarea dezvoltării personale a copilului într-un cadru socio-cultural lărgit,
educaţia în şi pentru valori.
Activităţile integrate de formare a limbajului şi a comunicării în limba română au o unitate tematică şi cuprind competenţele şi conţinuturile speciﬁce,
experienţele de învăţare, resursele educaţionale, prin transcederea graniţelor/
întrepătrunderea dintre două sau mai multe domenii: educaţie literar-artistică,
educaţie muzicală, educaţie plastică etc.
Respectiv, orice activitate integrată de învățare a limbii române se conturează în jurul domeniului de activitate dominant – Limbaj și comunicare, iar
celelalte domenii dețin un rol secundar, deoarece acestea vin să completeze
conținutul prezentat, abordându-l, astfel, holistic.
Modalităţile de predare-învăţare-evaluare plasează copilul în situaţii de
utilizator activ al limbii române, oferă posibilitatea unei educaţii complexe,
vizând aspectul formal, nonformal, informal ale căror interferenţe favorizează
dezvoltarea la copii a competenţelor speciﬁce prin unităţile de competenţe,
asociate cu activităţi de învăţare ludice, active şi interactive, aplicate la conţinuturile proiectate.
Activităţile de învăţare din perioada educaţiei timpurii trebuie să ﬁe cât mai
variate şi creative, să se axeze, în mod special, pe metode experiențiale, deoarece
copiii învaţă mult mai repede, uşor şi plăcut ”prin a face”, în cazul când există
o interacţiune între toţi cei implicaţi în procesul de învăţare: copil – profesor/
educator, copil – părinte, copil – copil/grupul de copii.
Actualul document normativ se bazează pe câteva principii fundamentale:
 principiul motivării, stimulării interesului pentru învățarea limbii române și a comunicării în limba țintă;
 principiul învățării centrate pe copil, realizat într-un mediu prietenos;
 principiul învățării axat pe modelul funcțional-comunicativ;
 principiul abordării integrate a conținuturilor de învățare (holistic);
 principiul învăţării experienţiale, naturale, prin acţiune;
 principiul învăţării ludice, bazată pe joc;
 principiul învățării în baza modelelor de vorbire și a diversităţii contextelor de comunicare familiare, uzuale;
 principiul accesibilităţii prin diferenţierea şi individualizarea procesului de învățare;
 principiul comunicării interculturale;
 principiul parteneriatului în învățarea limbii române.
13
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Modalităţi de extindere
Reperele conceptuale ale actualului Curriculum la Limba română pot ﬁ
cadrate cu învăţarea limbii materne a copiilor (găgăuză, bulgară, rusă, ucraineană etc.) în instituţiile de educaţie timpurie – conceptualizată în învăţarea
multilingvă.
Derivată din concepţia de învăţare multilingvă, învățarea simultană/paralelă, a fost elaborată şi pilotată în perioada 2015-2018 de către Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) cu susţinerea ﬁnanciară a
Înaltului Comisar Pentru Minorităţi Naţionale OSCE de la Haga şi a Agenţiei
Elveţiene de Dezvoltare şi Cooperare [23, 24].
Învăţarea multilingvă este o concepţie de politică educaţională menită să creeze oportunităţi reale pentru a asigura eﬁcienţa procesului didactic
în învăţarea pe parcursul aceleeași perioade de timp a două sau mai multe
limbi, în baza unor conţinuturi tematice similare, axate pe acelaşi spectru de
ﬁnalităţi.

2. Competențe speciﬁce ale disciplinei
1. Receptarea mesajelor orale scurte și simple în situații de comunicare
familiare, manifestând atenție, interes şi atitudine pozitivă în procesul de
învăţare a limbii române.
2. Producerea de mesaje orale scurte, demonstrând comportament verbal și
nonverbal autonom în diverse contexte de comunicare uzuale.
3. Aprecierea și înțelegerea elementară a unor aspecte speciﬁce culturii române,
exprimând interes, curiozitate și respect pentru valorile naționale.

3. Administrarea disciplinei
Statutul
Domeniul
disciplinei de activitate

Obligatorie

Limbaj şi
comunicare

Nr. de ore pe an
Grupa

Activități
Activități
de bază complementare

Grupa mijlocie

108 ore

108 ore

Grupa mare

108 ore

108 ore

Grupa pregătitoare

108 ore

108 ore

14
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3.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de conținut
 Activități de bază
Grupa

Unități de conținut
1. Să facem cunoștință!
2. Jucăriile mele
3. Grădinița mea
4. Eu și familia mea
5. Camera mea
6. Îmi plac fructele și legumele
Grupa 7. Animale și păsări
mijlocie 8. Patria mea – Republica Moldova
dintre care
Activități integrate de învățare a limbii române
Evaluări și recapitulări
Imersiuni culturale
Ore la discreția cadrului didactic
ÎN TOTAL
1. Eu și prietenii mei la grădiniță
2. Familia mea
3. Casa mea
4. Ce fructe și legume gustoase!
5. Ce multe animale!
6. O zi din viața mea
Grupa 7. Cele patru anotimpuri
mare 8. Plaiul meu
dintre care
Activități integrate de învățare a limbii române
Evaluări și recapitulări
Imersiuni culturale
Ore la discreția cadrului didactic
ÎN TOTAL
1. Eu sunt la grădiniță
Grupa 2. Eu și familia mea
pregăti- 3. Casa mea
toare 4. Mijloace de transport
5. Anotimpurile anului
6. Preferințe

Nr. de ore
13 ore
13 ore
15 ore
13 ore
13 ore
15 ore
13 ore
13 ore
82 ore
8 ore
8 ore
10 ore
108 ore
17 ore
13 ore
17 ore
13 ore
11 ore
11 ore
13 ore
13 ore
82 ore
8 ore
8 ore
10 ore
108 ore
13 ore
13 ore
13 ore
13 ore
13 ore
13 ore
15
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7. Locuiesc în Republica Moldova
8. La revedere, grădiniță!
dintre care
Activități integrate de învățare a limbii române
Evaluări și recapitulări
Imersiuni culturale
Ore la discreția cadrului didactic
ÎN TOTAL

20 ore
10 ore
82 ore
8 ore
8 ore
10 ore
108 ore

 Activităţi complementare
Grupa

Activităţi
Activităţi de regim
Grupa
Activități comune
mijlocie
părinți-copii
Activităţi de regim
Grupa mare Activități comune
părinți-copii
Activităţi de regim
Grupa
pregătitoare Activități comune
părinți-copii

Nr. de ore
1 oră x 10 zile x 9 luni = 90 ore

Total
108 ore

2 ore x 9 luni = 18 ore
1 oră x 10 zile x 9 luni = 90 ore

108 ore

2 ore x 9 luni = 18 ore
1 oră x 10 zile x 9 luni = 90 ore

108 ore

2 ore x 9 luni = 18 ore

3.2. Proiectarea timpului pentru activități didactice pe grupe
Grupa
Grupa mijlocie
Grupa mare
Grupa pregătitoare

Timpul proiectat pentru o activitate
20 minute
30 minute
35 minute

3.3. Volumul recomandat al produselor pe grupe
Produse
Minimum lexical (nr. de cuvinte incluse
în acte/modele de vorbire)

Grupa
mijlocie

Grupa
mare

75 – 100 100 – 125

Grupa
pregătitoare
125 – 150

Dialog (nr. de replici)

1–2

2–3

2–3

Monolog/descriere/mesaj
(nr. de enunțuri)

1–2

2–3

2–3
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Unităţi de conţinut

Activităţi de învăţare şi produse
educaţionale recomandate

1.1 Identiﬁcarea sunetelor și a
unor grupuri de sunete speciﬁce
limbii române, rostite izolat și
în cuvinte.
1.2 Recunoaşterea denumirii
unor obiecte, ﬁințe, din mediul
apropiat, în enunțuri scurte și
simple, pe teme familiare, articulate clar și rar.
1.3 Distingerea semniﬁcaţiei
globale a unor enunțuri simple,
articulate clar şi rar, pe teme
familiare, cu sprijin din partea
profesorului.
1.4 Recunoaşterea auditivă a
unor informații concrete, din
enunţuri simple, rostite clar și
rar, însoţite de suport imagistic.

Activităţi:
 recunoaşterea anumitor sunete, grupuri de
sunete în cuvintele audiate, prin executarea
acţiunilor potrivit sarcinii;
 recepţionarea la auz a unităţilor lexicale,
însoțite de suport vizual și îndeplinirea însărcinărilor cadrului didactic;
 selectarea unor obiecte/imagini, conform
sarcinilor propuse, din mesajului audiat;
 asocierea cuvântului cu un obiect/imagine;
Elemente de construcție a comuni-  sistematizarea cuvintelor audiate după
cării:
anumite caracteristici;
Enunțul: Organizarea structurală a
 semnalarea prin mişcări/răspuns nonverbal
enunțului (în baza modelelor de vorsau verbal scurt a înţelegerii enunțului aubire). Propoziția simplă. Exprimarea
diat;
aﬁrmativă, negativă; enunţiativă, inte-  exerciții de percepere a sensului întrebărirogativă.
lor/răspunsurilor audiate;

Contexte tematice
1. Să facem cunoștință!
2. Jucăriile mele
3. Grădinița mea
4. Eu și familia mea
5. Camera mea
6. Îmi plac fructele și legumele
7. Animale și păsări
8. Patria mea – Republica Moldova

Competența 1. Receptarea mesajelor orale, scurte și simple, în diferite situații de comunicare familiare, manifestând atenție, interes şi atitudine pozitivă în procesul de învăţare a limbii române.

Unităţi de competenţe

4.1 Grupa mijlocie

4. Unități de învățare

18
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1.5 Exprimarea reacției verbale
și/sau nonverbale la salut, întrebare/instrucțiune simplă și
scurtă, rostită clar și rar de cadrul didactic, însoţită de gesturi.
1.6 Manifestarea atenției și a
curiozității pentru înțelegerea
unor mesaje audiate în limba română, simple și scurte, pe teme
familiare.

 exerciții de sesizare a mesajului unui dialog audiat;
 realizarea unor acţiuni simple de aranjare
a obiectelor/imaginilor conform sarcinilor
primite;
 exerciţii de înţelegere a instrucțiunilor de
tipul „ascultă și arată/repetă/găsește/colorează” etc.;
 exerciții de tipul da/nu;
Sunete, grupuri de sunete, accent,
 desenarea, colorarea unor imagini, potrivit
intonație.
mesajului audiat;
Dialog. Monolog/descriere.
 jocuri didactice de recunoaștere, identiﬁcare a unor obiecte/imagini dintr-o serie
Acte de vorbire:
dată, utilizând ﬁșe de lucru/carduri cu ima formule de salut la întâlnire și la
gini;
despărțire;
 exerciții de utilizare a ﬁșelor de lucru/car răspunsuri la salut;
durilor cu imagini;
 formule de adresare;
 formule de prezentare (autoprezen-  audierea unor înregistrări în format CD/
din cărți sonore, pe teme familiare;
tare și prezentare a cuiva);
 audierea unor poezii simple și scurte (for formule de mulţumire;
mat CD, mp3);
 identiﬁcare de obiecte, persoane,
 audierea unor cântece simple pentru copii
ﬁințe;
în format mp3/mp 4;
 oferirea de informații despre pro vizionarea unor secvențe de ﬁlme cu desepria persoană, alte persoane;
ne animate în limba română etc.
Vocabular conform ariei tematice
stabilite:
exprimarea unor acţiuni; denumirea
obiectelor, ﬁinţelor; exprimarea unor
însuşiri, cantităţi;
desemnarea unor persoane; exprimarea coordonatelor acţiunii.

19
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Produse:
 reacții verbale sau nonverbale;
 recepționarea de întrebări/răspunsuri la
întrebări;
 receptarea de dialoguri simple și scurte;
 înțelegerea unor descrieri simple;
 desene.

2.1 Pronunțarea unor sunete şi
grupuri de sunete speciﬁce limbii române, izolat și în cuvinte.
2.2 Reproducerea unor enunțuri
simple și scurte/modele verbale,
pe teme familiare, cu sprijinul
profesorului.
2.3 Numirea, descrierea orală a
unor obiecte, ﬁințe, din universul apropiat, după mărime și culoare.
2.4 Oferirea răspunsurilor scurte
şi formularea de întrebări simple
și scurte, în situaţii familiare, cu
sprijinul profesorului.

Contexte tematice
1. Să facem cunoștință!
2. Jucăriile mele
3. Grădinița mea
4. Eu și familia mea
5. Camera mea
6. Îmi plac fructele și legumele
7. Animale și păsări
8. Patria mea – Republica Moldova.
Elemente de construcție a comunicării:
Enunțul: Organizarea structurală a
enunțului (în baza modelelor de vorbire).
Propoziția simplă. Exprimarea aﬁrmativă, negativă; enunţiativă, interogativă.

Activităţi:
 repetarea după profesor a sunetelor, grupurilor de sunete, cuvintelor, individual/în
cor;
 reproducerea formulelor de salut, de rămas
bun, de prezentare;
 repetarea întrebărilor şi a răspunsurilor
după model;
 formularea răspunsurilor și a întrebărilor simple și scurte de identiﬁcare a unor
obiecte;
 exerciții de improvizare a unor dialoguri
simple, în baza modelelor;
 descrierea jucăriei preferate, a unui obiect
după anumite repere;

Competența 2. Producerea de mesaje orale scurte, demonstrând comportament verbal și nonverbal autonom în
diverse contexte de comunicare uzuale.

 cererea de informaţii cu privire la
obiecte, ﬁințe, persoane;
 oferirea de răspunsuri verbale și
nonverbale;
 descriere de obiecte, ﬁințe;
 exprimare de urări;
 exprimarea cantității/enumerarea;
 instrucțiuni.

20
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2.5 Participarea cu interes la dialoguri simple și scurte, în situaţii
familiare, cu respectarea regulilor de etichetă verbală.
2.6 Prezentarea unor informaţii
elementare despre sine (nume,
gen, vârstă), obiecte, ﬁințe, cu
sprijin din partea profesorului.
2.7 Manifestarea curiozității pentru schimbul de informații în limba română, în contexte familiare.

 descrierea obiectelor în baza unor imagini/
carduri cu imagini pe teme familiare;
 jocuri de prezentare (autoprezentare și prezentarea altor persoane);

jocuri didactice de identiﬁcare,
recunoaștere;
 recitarea unor poezii simple și scurte,
însoțite de gesturi;
 recitarea unor poezii simple și scurte pe
roluri;
 interpretarea în grup a unor cântece însoţiActe de vorbire:
te de mişcări;
 formule de salut la întâlnire și la
 enumerarea obiectelor reale/sau din imagidespărțire;
ne;
 răspunsuri la salut;
 colorarea/desenarea/modelarea unor obiec formule de adresare;
te;
 formule de prezentare (autoprezen realizarea unor colaje din imagini/fotogratare și prezentare a cuiva);
ﬁi/autocolante etc.
 formule de mulţumire;
 identiﬁcare de obiecte, persoane,
Produse:
ﬁințe și stabilirea apartenenței;
 oferirea de informații despre propria  reacții verbale și nonverbale;
 enunțuri simple și scurte (enunțiative și inpersoană, alte persoane;
terogative) , în baza modelelor de vorbire;
 cererea de informaţii cu privire la
 descriere a unor obiecte, vietăți;
obiecte, ﬁințe, persoane;
 oferirea de răspunsuri verbale și  dialoguri-model;
 recitare de poezii;
nonverbale;
Vocabular conform ariei tematice stabilite: exprimarea unor acţiuni; denumirea obiectelor, ﬁinţelor; exprimarea
unor însuşiri, cantităţi; desemnarea
unor persoane; exprimarea coordonatelor acţiunii.
Sunete, grupuri de sunete, accent,
intonație.
Dialog. Monolog/descriere.
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descrierea de obiecte, ﬁințe;
exprimarea de urări;
exprimarea cantității/enumerarea;
instrucțiuni.

 interpretări de cântece;
 desene; colaje etc.

Competența 3. Aprecierea și înțelegerea elementară a unor aspecte speciﬁce culturii române, exprimând interes,
curiozitate și respect pentru valorile naționale.
Contexte tematice
Activităţi:
3.1 Reproducerea de poezii,
1. Să facem cunoștință!
 audierea și reproducerea unor poezii, cântece
cântece, jocuri populare ver2. Jucăriile mele
despre plaiul natal, în limba română;
bale simple și scurte în cadrul
 exerciții de audiere/vizionare a unor secvențe
activităților de învățare a limbii 3. Grădinița mea
4. Eu și familia mea
audio/video conform tematicii proiectate;
române.
5.
Camera
mea

recitarea unor poezii scurte și simple con3.2 Recunoașterea unor elemenform tematicii;
te speciﬁce ale culturii naționale 6. Îmi plac fructele și legumele
7. Animale și păsări
 interpretarea unor cântece scurte și simple
(cântece, poezii, sărbători
8. Patria mea – Republica Moldova
conform tematicii date;
tradiționale etc.).
 activități cu utilizarea jocurilor populare ver3.3 Adoptarea unor norme de
bale din folclorul copiilor (Alunelu, alunelu,
comportament verbal și nonver- Elemente de construcție a comunicării:
Enunțul: Organizarea structurală a
hai la joc! etc.);
bal, speciﬁce culturii române
enunțului
(în
baza
modelelor
de
vorbire).
 activități de înscenare a dialogurilor cu res(formule de salut, de prezentaPropoziția simplă. Exprimarea aﬁrmatipectarea formulelor de etichetă verbală (de
re).
vă,
negativă;
enunţiativă,
interogativă.
salut, de rămas bun și de adresare);
3.4 Manifestarea interesului
pentru comunicare în limba ro- Vocabular conform ariei tematice stabi-  participare la conversații tematice dirijate de
profesor;
mână, în cadrul activităților de lite:

interpretarea unor secvențe de dans popular;
grup.
exprimarea unor acţiuni; denumirea
obiectelor, ﬁinţelor; exprimarea unor însuşiri, cantităţi;
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 confecționarea unui mărțișor;
 realizarea unor globuri pentru Pomul de
Crăciun;
 colorarea unor imagini (de ex. covorul
moldovenesc);
 realizarea unor desene tematice etc.
Produse:
 reacții verbale și nonverbale;
 enunțuri alcătuite în baza modelelor de
vorbire;
 întrebări simple și scurte;
 dialoguri-model;
 recitare de poezii;
 interpretări de cântece;
 confecționare de jucării, obiecte;
 desene;
 colaje etc.

desemnarea unor persoane; exprimarea
coordonatelor acţiunii; redarea raporturilor dintre cuvinte.
Sunete, grupuri de sunete, accent,
intonație.
Dialog. Monolog/descriere.
Acte de vorbire:
 formule de salut la întâlnire și la
despărțire;
 răspunsuri la salut; formule de adresare;
 formule de prezentare (autoprezentare și prezentare a cuiva);
 formule de mulţumire; exprimare de
urări;
 identiﬁcare de obiecte, persoane,
ﬁințe și stabilirea apartenenței;
 oferirea de informații despre propria
persoană, alte persoane;
 solicitarea de informaţii cu privire la
obiecte, ﬁințe, persoane;
 oferirea de răspunsuri verbale și
nonverbale;
 descriere de obiecte, ﬁințe;
 exprimarea cantității/enumerarea;
 instrucțiuni.
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La sfârșitul activităților de învățare a limbii române în grupa mijlocie, copilul va fi capabil:
 să perceapă și să reproducă sunete/unele grupuri de sunete speciﬁce limbii române, rostite izolat şi în cuvinte;
 să recunoască denumirea unor obiecte, ﬁințe în modele de vorbire, articulate clar şi rar, însoțite de suport imagistic;
 să distingă sensul global al unui enunț simplu și scurt, audiat, pe teme familiare, în bază de repere/gesturi;
 să sesizeze informații concrete dintr-un enunț scurt și simplu, audiat, și să reacţioneze verbal/nonverbal potrivit contextului;
 să denumească și să descrie, după repere, obiecte din universul apropiat;
 să formuleze răspunsuri și întrebări, în baza modelelor de vorbire, în contexte familiare;
 să prezinte informații elementare despre sine, obiecte, în baza modelelor de vorbire;
 să reproducă enunțuri scurte și simple/modele verbale, poezii, cântece, pe teme familiare;
 să sesizeze și să îndeplinească instrucțiuni simple și scurte ale cadrului didactic privind activitatea cotidiană;
manifestând ca atitudini specifice predominante:
 atenție pentru receptarea mesajelor orale în limba română, în situații de comunicare familiare;
 curiozitate pentru activitățile de învățare în limba română;
 interes pentru utilizarea limbii române în situații de comunicare uzuale;
 atitudine pozitivă și respect pentru valorile culturii naționale.
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1. Să facem cunoștință!
1.1 Bună ziua! La revedere!
1.2 Cine ești tu?
1.3 Cine este el/ea?
1.4 Cine este la grădiniță?

CONTEXTE TEMATICE
Acte de vorbire:
 formule de salut la întâlnire și la
despărțire; răspunsuri la salut;
 formule de adresare; formule
de prezentare (autoprezentare și
prezentare a cuiva);
 cererea de informații cu privire la o
persoană;
 oferirea de răspunsuri verbale și
nonverbale (aﬁrmative și negative);
 identiﬁcări de persoane;

ACTE DE VORBIRE

Componente structurale ale unităților de conținut – grupa mijlocie
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE
A COMUNICĂRII
(aspect aplicativ, fără utilizarea
metalimbajului)
Nivelul sintactico-morfologic:
A.1 Enunțul: propoziția.
Organizarea structurală a enunțului
(în baza modelelor de vorbire).
Propoziția simplă.
Tipuri de propoziții și structura lor
speciﬁcă: Exprimarea aﬁrmativă,
negativă; enunţiativă, interogativă.
A.2 Exprimarea unei acţiuni (verbul)
 Modul indicativ: timpul prezent
(forma aﬁrmativă şi negativă).
 Persoana, numărul verbului.
 Verbele neregulate a fi, a avea
(exersarea contextuală a valorilor).
B.1 Denumirea obiectelor, a ﬁinţelor
(substantivul)
 Genul, numărul substantivului.
 Cazurile substantivului ( cazul
nominativ, cazul acuzativ cu
și fără prepoziții). Articularea
substantivelor.
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3. Grădinița mea
3.1 Unde ești (tu)?
3.2 Unde este Sandu/Sanda?
3.3 Ce este în sala de grupă?
3.4 Ce este pe masă?
3.5 Poftă bună!












 Articolul substantival hotărât şi
nehotărât (forme şi utilizare la
cazul nominativ).
B.2 Exprimarea însuşirilor
(adjectivul)
 Genul şi numărul adjectivelor.
 Acordul adjectivului cu
substantivul determinat.
 Topica adjectivului.
B.3 Exprimarea persoanei
solicitare de informații cu privire la un (pronumele)
 Persoana, genul şi numărul.
obiect, persoană, loc;
 Desemnarea persoanei (pronumele
oferirea de răspunsuri verbale și
personal: eu, tu, el, ea).
nonverbale (aﬁrmative și negative);
 Exprimarea posesiei (pronumele
identiﬁcare de obiecte;
posesiv): meu, mea.
prezentarea unei informații scurte
despre obiecte; exprimarea cantității;  Indicarea apropierii sau depărtării:
oferirea de informații despre propria
acesta, aceasta.
persoană și despre alte persoane;
 Formularea de întrebări/interogaţii
exprimare de urări;
(pronumele interogativ: cine?, ce?,
cum?, unde?
B.4 Exprimarea cantităţii
(numeralul)
 Numeralul cardinal (1– 5).

2. Jucăriile mele
 cererea de informații cu privire la un
2.1 Eu am o mașină./Ce ai tu?
obiect;
2.2 Ana are o minge./Ce are Dan?  oferirea de răspunsuri verbale și
2.3 Cum este balonul?
nonverbale (aﬁrmative și negative);
3.4 Eu am multe jucării!
 prezentarea de informații despre sine și
alte persoane;
 identiﬁcare de obiecte;
 descriere de obiecte;
 exprimarea cantității;
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 identiﬁcare de persoane;
 cererea de informații cu privire la o
altă persoană;
 prezentarea de răspunsuri verbale și
nonverbale (aﬁrmative și negative);
 oferirea de informații despre propria
persoană, alte persoane;
 cererea de informații cu privire la
obiecte, persoane;
 prezentarea de răspunsuri verbale și
nonverbale (aﬁrmative și negative);
 identiﬁcare și descriere de obiecte;
 oferirea de informații despre propria
persoană și alte persoane;
 cererea de informații cu privire la un
obiect;
 oferirea de răspunsuri verbale și
nonverbale (aﬁrmative și negative);
 identiﬁcare de obiecte;
 prezentarea unei informații scurte
despre obiecte;
 identiﬁcare și descriere de obiecte;
 exprimarea cantității.

4. Eu și familia mea
4.1 Cine este aceasta/acesta?
4.2 Cum este mama/tata?
4.3 Ce este mama/tata?
4.4 Câți ani ai?

5. Camera mea
5.1 Ce este în cameră?
5.2 Ce este în dulap?
5.3 Cum este rochia/ tricoul?
5.4 Cine, ce îmbracă?

6. Îmi plac fructele și legumele
6.1 Coșul cu fructe
6.2 Cum sunt fructele?
6.3 Coșul cu legume
6.4 Cum sunt legumele?
6.5 Mănânc fructe și legume

Minimum lexical
Însușirea a 75 – 100 de unităţi
lexicale/cuvinte, în modele de vorbire
(Anexa 1).

Nivelul semantico-lexical
 Vocabular. Cuvinte care denumesc
obiecte, persoane, ﬁințe, însușiri,
acțiuni din aria tematică proiectată.

B.5 Exprimarea coordonatelor
acţiunii – spaţiu, timp, modalitate
(adverbul)
 Exprimarea aﬁrmației: da.
Exprimarea negației: nu.
 Exprimarea modului: bine.
B.6 Exprimarea obiectului direct,
indirect şi a circumstanţelor
(prepoziţia).
Indicarea locului (prepoziția de loc):
pe, în, la.
B.7 Exprimarea raporturilor de
coordonare (conjuncția)
Conjuncția și.
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 solicitarea de informaţii privind
identiﬁcarea unei ﬁințe;
 oferirea de răspunsuri verbale și
nonverbale (aﬁrmative și negative) la
solicitare;
 prezentarea unor informații scurte
despre ﬁințe;
 descrierea unor ﬁințe;
 formule de prezentare (autoprezentare
și prezentare a cuiva);
 cererea de informaţii cu privire la un
fapt, obiect, ﬁință;
 oferirea de răspunsuri verbale și
nonverbale (aﬁrmative și negative).

7. Animale și păsări
7.1 Animale de lângă casă
7.2 Pisica mea/câinele meu
7.3 Păsările din curte
7.4 Animale din pădure

8. Patria mea – Republica
Moldova
8.1 Eu locuiesc în Republica
Moldova
8.2 Am un plai ca din poveste
8.3 Sărbători și tradiții:
Anul Nou, Mărțișorul
8.4 Din folclorul copiilor

Dialogul. Formulare de întrebări/răspunsuri scurte și simple în contexte
familiare.
Monologul. Descrierea orală a obiectelor și a vietăților cunoscute.

Nivelul fonetic
 Sunetele speciﬁce limbii române.
Articularea vocalelor [ă, â, î]; a
consoanelor [d, t, n], urmate de e, i
şi a diftongilor oa, ea, ie.
 Pronunţarea corectă a sunetelor
aﬂate în diverse poziţii.
Accentuarea corectă a cuvintelor.
Modelarea intonației.
Conținuturile de învățare (tematice și
lingvistice) sunt prezentate în acte de
vorbire/modele verbale – abordare
funcţional-comunicativă (Anexa 2, 3).
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Unităţi de conţinut

Activităţi de învăţare şi produse educaţionale
recomandate

Competența 1. Receptarea mesajelor orale, scurte și simple, în diferite situații de comunicare familiare, manifestând atenție, interes şi atitudine pozitivă în procesul de învăţare a limbii române
Activităţi:
1.1 Identiﬁcarea sunetelor Contexte tematice:
și a unor grupuri de sunete 1. Eu și prietenii mei la grădiniță  recunoaşterea anumitor sunete, grupuri de sunete,
2. Familia mea
a cuvintelor în propoziții simple, prin executarea
speciﬁce limbii române, a
acţiunilor potrivit sarcinii;
cuvintelor în enunțuri sim- 3. Casa mea
 recepţionarea la auz a unităţilor lexicale, a
ple și scurte, rostite clar şi 4. Ce fructe și legume gustoase!
5. Ce multe animale!
propozițiilor simple, scurte (cu și fără suport vizurar.
al) și îndeplinirea indicațiilor cadrului didactic;

Unităţi de competenţe

4.2 Grupa mare

Din literatura pentru copii
Texte recomandate conform unităților tematice: Bună dimineața, I. Filip; Să facem cunoștință, Gr. Vieru; Nuța,
C. Dragomir; Jucăriile, Gr. Vieru; Tudorel, P. Cărare; Păpușa vorbitoare, V. Romanciuc; Mașina, F. Mironov; Balonașul,
P. Cărare; Numărătoare, Gr. Vieru; Meserie din copilărie, C. Dragomir; Mama, Tata, Sora, Fratele, Gr. Vieru; Bunicuța,
Bunelul, C. Dragomir; Mama mea-i învățătoare, Mama mea e doctoriță, Gr. Vieru; Buburuza, Mănușile, Fularul, I.
Anton; Cocoșel cu gâtul gol, C. Dragomir; Purcelul, Vaca, Gr. Vieru; Cocoșul, Găinușele, C. Dragomir; Gâsca, Puiul,
Gr. Vieru; Găina, Rața, V. Romanciuc; Puiul de urs, Iepurașul curajos, P. Cărare; Vulpea, Tigrul, V. Romanciuc; Ariciul,
I. Colesnic; Acasă, Moldova, V. Romanciuc; Țara mea, M. Ungureanu; Cântec despre țară, F. Mironov; Pomul de
iarnă, A. Suceveanu; Vine iarna, I. Vieru; Vine Moș Crăciun, Anul Nou, M. Neagu; Anul Nou, M. Ungureanu; Mărțișor,
A. Ciocanu; Plaiul meu, plai, S. Ghimpu; La noi, C. Dragomir; Patria, V. Romaniuc ș.a.
Din folclorul copiilor: Luci, soare, luci; Dialog hazliu; Treci, ploaie; Vine ploaia; Ursul; Cum vorbesc animalele ș.a.
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1.2 Recunoaşterea denumirii unor obiecte, ﬁințe
din mediul apropiat, în
enunțuri scurte și simple,
pe teme uzuale, rostite cu
claritate.
1.3 Distingerea semniﬁcaţiei globale a unor mesaje
scurte, rostite clar şi rar, pe
teme cunoscute, în bază de
repere, gesturi.
1.4 Recunoaşterea la auz
a unor informații concrete
dintr-un enunţ simplu, articulat cu claritate, însoţit
de suport imagistic, auditiv,
tactil.
1.5 Exprimarea reacției
adecvate la salut, întrebare/instrucțiune scurtă și
simplă, rostită clar şi rar,
însoţită de gesturi ale interlocutorului.
1.6 Manifestarea atenției
și a curiozității pentru
înțelegerea unor mesaje

 selectarea, ordonarea unor obiecte/imagini, persoane, conform sarcinilor propuse, din mesajul
audiat;
 asocierea enunțului audiat cu o imagine;
 sistematizarea cuvintelor audiate, potrivit sarcinii;
Elemente de construcție a co semnalarea prin mişcări/răspuns nonverbal sau
municării:
verbal scurt a înţelegerii enunțului audiat;
Enunțul: Organizarea structurală
 exerciții de înțelegere a sensului întrebărilor/răsa enunțului (model de vorbire).
punsurilor audiate;
Propoziția simplă. Exprimarea
aﬁrmativă, negativă; enunţiativă,  exerciții de înțelegere a mesajului unui dialog audiat;
interogativă.
 realizarea unor acţiuni simple de aranjare/poziţionare a obiectelor/imaginilor, conform instrucţiuniVocabular conform ariei tematilor;
ce stabilite: exprimarea unor acţiuni, stări; denumirea obiectelor,  exerciţii de înţelegere a instrucțiunilor de tipul „ascultă și găsește/arată/repetă/unește/
a ﬁinţelor; exprimarea însuşirilor,
încercuiește/colorează” etc.;
cantităţilor; desemnarea persoanelor; exprimarea coordonatelor  exerciții de tipul da/nu; adevărat/fals;
acţiunii; redarea obiectului direct,  desenarea unor imagini, modelarea unor obiecte/
vietăți, potrivit mesajului audiat;
indirect şi a circumstanţelor;
exprimarea raporturilor de coor-  jocuri didactice de recunoaștere, identiﬁcare, sedonare și subordonare, a emoţiilectare etc. cu utilizarea ﬁșelor de lucru/cardurilor
cu imagini;
lor şi a sunetelor din natură.
 exerciții de utilizare a ﬁșelor de lucru/cardurilor
cu imagini;
 mesaje prezentate succint;
6. O zi din viața mea
7. Cele patru anotimpuri
8. Plaiul meu
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simple și scurte, a unor
poezii, cântece, pe teme
uzuale.
Acte de vorbire:
 formule de salut la întâlnire și la
despărțire;
 răspunsuri la salut;
 formule de adresare;
 formule de prezentare (autoprezentare și prezentare a cuiva);
 formule de mulţumire;
 identiﬁcare de persoane, obiecte,
ﬁințe;
 oferirea de informații despre propria persoană;
 cererea de informaţii cu privire la
obiect, persoană, însușiri;
 oferirea de răspunsuri;
 descriere de obiecte;
 exprimare de atitudini și sentimente;
 exprimarea cantității;
 instrucțiuni.

Sunete, grupuri de sunete, accent,
intonație.
Dialog. Monolog/descriere.

 audierea unor înregistrări în format CD/ din cărți
sonore, pe teme uzuale;
 audierea unor poezii simple și scurte (în format
CD/mp3);
 audierea unor cântece simple pentru copii în format mp3/mp 4;
 vizionarea de secvențe video/de ﬁlme/desene animate în limba română.
Produse:
 reacții verbale sau nonverbale;
 recepționare de întrebări/răspunsuri la întrebări;
 receptare de dialoguri simple și scurte;
 înțelegerea de descrieri simple;
 desene.
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Competența 2. Producerea de mesaje orale scurte, demonstrând comportament verbal și nonverbal autonom în
diverse contexte de comunicare uzuale.
Activităţi:
2.1 Pronunțarea unor sune- Contexte tematice:
te, grupuri de sunete speci- 1. Eu și prietenii mei la grădiniță
 repetarea după profesor a sunetelor, grupurilor
ﬁce limbii române, izolat, 2. Familia mea
de sunete, cuvintelor/cuvintelor-rimă, enunțurilor
în cuvinte, în enunțuri sim- 3. Casa mea
simple, individual/în cor;
ple pe teme familiare.
 reproducerea formulelor de salut, de rămas bun, de
4. Ce fructe și legume gustoase!
2.2 Reproducerea unor
prezentare, de mulțumire, de cerere de informații;
5. Ce multe animale!
enunțuri simple și scurte,
 repetarea unei întrebări uzuale şi a răspunsului la
6. O zi din viața mea
pe teme uzuale, în bază de
această întrebare;
7.
Cele
patru
anotimpuri
repere.
 reproducerea poeziilor scurte/cântecelor;
8. Plaiul meu
2.3 Numirea, numărarea,
 formularea răspunsurilor și a întrebărilor simple de
descrierea orală a unor
identiﬁcare a unor obiecte, vietăți, persoane;
Elemente
de
construcție
a
comuobiecte, ﬁințe din mediul
 exerciții de construire a unor dialoguri simple (acapropiat, după mărime, cu- nicării:
tivitate în perechi) pe teme uzuale de comunicare;
Enunțul:
Organizarea
structuraloare și formă.
lă a enunțului (model de vorbire).  descrierea unui obiect, a unei vietăți, persoane
după anumite caracteristici;
2.4 Formularea răspunsuri- Propoziția simplă. Exprimarea aﬁr
descrierea unor imagini/carduri cu imagini pe teme
mativă,
negativă;
enunţiativă,
intelor scurte la întrebări cu reuzuale;
ferire la propria persoană, rogativă.

prezentarea autoportretului realizat prin colaj/deVocabular
conform
ariei
temaobiecte, ﬁințe din imediata
sen;
tice stabilite: exprimarea unor acapropiere.
ţiuni, stări; denumirea obiectelor,  exerciții de prezentare a unor informații despre
obiecte, ﬁințe;
2.5 Formularea de întrebări a ﬁinţelor; exprimarea însuşirilor,
scurte și simple în situaţii cantităţilor; desemnarea persoane-  scurte relatări pe baza imaginilor, cu utilizarea întrebărilor de sprijin;
familiare, cu sprijinul pro- lor; exprimarea coordonatelor acţiunii; redarea raporturilor dintre
fesorului.
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2.7 Oferirea unor informaţii
simple, punctuale, despre
sine, obiecte, ﬁințe, din mediul apropiat, cu susținerea
cadrului didactic.

2.6 Participarea cu interes
la dialoguri simple, în situaţii de comunicare uzuale,
cu respectarea regulilor de
etichetă verbală.

 jocuri didactice de identiﬁcare, recunoaștere, selectare;
 simularea unor jocuri de rol, după modelul propus;
 recitarea expresivă a unor poezii simple și scurte,
însoțită de gesturi;
 interpretarea individuală și în grup a unor cântece
însoţite de mişcări;
Acte de vorbire:
 enumerarea obiectelor, vietăților reale/sau din ima formule de salut la întâlnire și la gine;
despărțire;
 redarea ghidată a unor fragmente de povești cunos răspunsuri la salut;
cute;
 formule de adresare;
 realizarea unor desene;
 formule de prezentare (autopre-  realizarea unor colaje din imagini/fotograﬁi/autozentare și prezentare a cuiva);
colante.
 formule de mulţumire;
 identiﬁcare de persoane, obiecte, Produse:
ﬁințe și stabilirea apartenenței;
 reacții verbale sau nonverbale;
 oferirea de informații despre pro-  enunțuri scurte și clare;
pria persoană;
 întrebări simple și scurte;
 cererea de informaţii cu privire la  descrieri simple;
obiect, persoană, însușiri;
 dialoguri în bază de repere;
 oferirea de răspunsuri;
 recitare de poezii;
 descriere de obiecte;
 interpretări de cântece;
 exprimare de atitudini și senti-  desene, imagini;
mente;
 colaje;
 exprimarea cantității;
 mini-postere etc.
 instrucțiuni.
cuvinte; exprimarea raporturilor de
coordonare și subordonare; redarea
emoţiilor şi a sunetelor din natură.
Sunete, grupuri de sunete, accent,
intonație.
Dialog. Monolog/descriere.
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Competența 3. Aprecierea și înțelegerea elementară a unor aspecte speciﬁce culturii române, exprimând interes,
curiozitate și respect pentru valorile naționale
Activităţi:
3.1 Reproducerea de poe- Contexte tematice:
zii, cântece, jocuri populare 1. Eu și prietenii mei la grădiniță
 audierea și reproducerea unor poezii, cântece desverbale scurte, care aparțin 2. Familia mea
pre plaiul natal, sărbători și tradiții naționale, în
patrimoniului cultural ro- 3. Casa mea
limba română;
mânesc.
 exerciții de audiere/vizionare a unor secvențe au4. Ce fructe și legume gustoase!
3.2 Recunoașterea unor
dio, video conform tematicii proiectate;
5. Ce multe animale!
elemente speciﬁce ale cul recitarea unor poezii scurte și simple conform te6. O zi din viața mea
turii naționale (cântece,
maticii;
7.
Cele
patru
anotimpuri
poezii, simboluri, sărbători
 interpretarea unor cântece scurte și simple conform
8. Plaiul meu
tradiționale etc.).
tematicii date;
3.3 Adoptarea unor norme

activități cu utilizarea jocurilor populare verbale
Elemente
de
construcție
a
comude comportament verbal și
din folclorul copiilor;
nonverbal, speciﬁce cultu- nicării:
rii române (formule de sa- Enunțul: Organizarea structura-  activități de înscenare a dialogurilor cu respeclut, de prezentare, adresare lă a enunțului (model de vorbire). tarea formulelor de etichetă verbală (formule de
etc.).
Propoziția simplă. Exprimarea aﬁr- politețe);
3.4 Manifestarea interemativă, negativă; enunţiativă, inte-  participare la conversații tematice dirijate de prosului/curiozității pentru
fesor;
rogativă.
comunicare în limba ro descrierea unor fotograﬁi/imagini tematice;
mână, în cadrul diverselor Vocabular conform ariei tematice  prezentarea ghidată a unor informații tematice;
activități.
stabilite: exprimarea unor acţiuni,  interpretarea unei secvențe de dans popular;
stări; denumirea obiectelor, a ﬁin-  încondeierea ouălor de Paști;
ţelor; exprimarea însuşirilor, can-  realizarea unor desene tematice;
tităţilor; desemnarea persoanelor;  realizarea unor colaje din imagini etc.
exprimarea coordonatelor acţiunii;
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Produse:
 reacții verbale sau nonverbale;
 enunțuri scurte și clare;
 întrebări simple și scurte;
 descrieri simple;
 dialoguri în bază de repere;
 recitare de poezii;
 interpretare de cântece;
 obiecte modelate;
Acte de vorbire:
 formule de salut la întâlnire și la  confecționare de obiecte;
 desene, imagini;
despărțire; răspunsuri la salut;
 formule de adresare; de mulţumi-  colaje;
 mini-postere etc.
re;
 formule de prezentare (autoprezentare și prezentare a cuiva);
 identiﬁcare de persoane, obiecte,
ﬁințe și stabilirea apartenenței;
 oferirea de informații despre propria persoană;
 cererea de informaţii cu privire la
un obiect, o persoană, însușiri;
 oferirea de răspunsuri;
 descriere de obiecte;
 exprimare de atitudini și sentimente;
 exprimarea cantității;
 instrucțiuni.
redarea raporturilor dintre cuvinte,
exprimarea raporturilor de coordonare și subordonare; exprimarea
emoţiilor şi a sunetelor din natură.
Sunete, grupuri de sunete, accent,
intonație.
Dialog. Monolog/descriere.
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La sfârșitul activităților de învățare a limbii române în grupa mare, copilul va fi capabil:
 să recunoască și să reproducă sunete/unele grupuri de sunete, cuvinte în enunțuri simple și scurte, rostite clar și rar;
 să recunoască denumirea unor cuvinte uzuale în enunţuri simple, articulate clar, însoțite de suport imagistic;
 să distingă sensul global al unui mesaj simplu audiat/dialog, pe teme uzuale, în bază de repere/gesturi;
 să sesizeze informații concrete dintr-un enunț simplu, audiat și să reacţioneze verbal/nonverbal potrivit contextului;
 să denumească și să descrie după repere obiecte, ﬁințe din universul apropiat;
 să formuleze răspunsuri și întrebări scurte și simple în contexte uzuale;
 să participe la dialoguri simple și scurte, utilizând formule de etichetă verbală speciﬁce limbii române;
 să prezinte, în bază de repere, informații simple, înlănțuite logic, despre sine și alte persoane;
 să reproducă enunțuri/poezii/cântece scurte, pe teme uzuale;
 să sesizeze și să îndeplinească instrucțiuni simple ale cadrului didactic privind activitatea cotidiană;
manifestând ca atitudini specifice predominante:
 atenție pentru receptarea mesajelor orale în limba română, în comunicarea de zi cu zi;
 interes și curiozitate pentru învățarea limbii române;
 implicare în situații de comunicare uzuale și încredere în sine în procesul comunicării;
 atitudine pozitivă și respect pentru valorile culturii naționale.
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ACTE DE VORBIRE

Acte de vorbire:
 formule de salut la întâlnire și la
despărțire;
 răspunsuri la salut;
 cererea de informații cu privire la
o persoană, un obiect, un fapt, la
activitatea persoanei;
 oferirea de răspunsuri;
 formule de prezentare
(autoprezentare și prezentare a
cuiva);
 stabilirea apartenenței;
 descriere de obiecte;
 enumerarea, exprimarea cantității;
2. Familia mea
 cererea de informații și oferirea
2.1 Eu și familia mea
de răspunsuri cu privire la o
2.2 Am o familie frumoasă
persoană/un fapt;
2.3 Cine și ce face în familie  identiﬁcare de persoane și
2.4 Ce ocupaţie au părinţii?
stabilirea apartenenței;
2.5 Unde lucrează părinții?  descriere de persoane;

1. Eu și prietenii mei la
grădiniță
1.1 Salut!
1.2 Eu și prietenii mei!
1.3 La grădiniță
1.4 Vai, ce multe jucării!
1.5 Jucăria prerferată
1.6 Hai, să ne jucăm!
1.7 Câte jucării ai?

CONTEXTE
TEMATICE

Nivelul sintactico-morfologic:
A.1 Enunțul: Propoziția
Organizarea structurală a enunțului (în baza
modelelor de vorbire). Propoziția simplă.
Tipuri de propoziții și structura lor speciﬁcă:
exprimarea aﬁrmativă, negativă; enunţiativă,
interogativă, exclamativă.
A.2 Exprimarea unei acţiuni, stări (verbul)
 Modul indicativ: timpul prezent. Modul imperativ.
 Persoana, numărul verbului. Verbul neregulat a
vrea (exersarea contextuală a valorilor).
B.1 Denumirea obiectelor, a ﬁinţelor
(substantivul)
 Genul, numărul substantivului.
 Cazurile substantivului (cazul nominativ, cazul
acuzativ cu și fără prepoziții). Articularea
substantivelor. Articolul substantival hotărât şi
nehotărât (forme şi utilizare la cazul nominativ).
B.2 Exprimarea însuşirilor, calităților (adjectivul)
 Genul şi numărul adjectivelor.
 Acordul adjectivului cu substantivul determinat.

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII
(aspect aplicativ, fără utilizarea metalimbajului)

Componente structurale ale unităților de conținut – grupa mare
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5. Ce multe animale!
5.1 În ospeție la bunici
5.2 În curtea bunicii
5.3 Cine trăiește în
pădure?
5.4 Prietena mea Mimi

4. Ce fructe și legume
gustoase!
4.1 În livadă
4.2 Ce fructe dulci!
4.3 În grădina de legume
4.4 Mergem la piață
4.5 Preparăm salată

3. Casa mea
3.1 Casa în care locuiesc
3.2 Camera mea
3.3 În bucătărie
3.4 Aranjăm masa
3.5 Ce bucate gustoase!
3.6 Poftă bună!
3.7 Cine vine în ospeție?

 Topica adjectivului. Gradul comparativ (de
superioritate).
B.3 Exprimarea persoanei (pronumele)
 Persoana, genul şi numărul.
 Desemnarea persoanei (pronumele personal): noi,
voi.
 Indicarea apropierii sau depărtării: acesta/aceasta.
 Exprimarea întrebării/interogaţiei (pronumele
interogativ: câți? câte? când?
B.4 Exprimarea cantităţii (numeralul)
 cererea de informații cu privire  Numeralul cardinal (5-10)
la anumite obiecte/lucruri,
B.5 Exprimarea coordonatelor acţiunii – spaţiu,
persoane, acțiuni;
timp, modalitate (adverbul)
 oferirea de răspunsuri;
 Exprimarea modului: bine, repede;
 solicitarea cuiva să facă ceva
a timpului: dimineaţa, seara, primăvara, vara,
(ordine);
toamna;
 exprimare de atitudini și
a locului: aici, acolo.
sentimente;
B.6 Exprimarea obiectului direct, indirect şi a
 cererea de identiﬁcare a ceva;
circumstanţelor (prepoziţia)
 descriere de obiecte/fructe;
 Prepoziția: sub, cu.
B.7 Exprimarea raporturilor de coordonare și
subordonare (conjuncția)
 cererea de informații cu privire la B.8 Exprimarea emoţiilor şi a sunetelor din
anumite vietăţi/ﬁințe, activități; natură (interjecţia)
 exprimarea de răspunsuri verbale
și nonverbale;
Nivelul semantico-lexical
 prezentarea/descrierea vietăților;  Vocabular. Cuvinte care denumesc obiecte, persoane,
ﬁințe, însușiri, acțiuni, din aria tematică propusă.

solicitare de informații cu privire
la obiecte/acțiuni/fapte;
oferirea de răspunsuri verbale;
prezentarea de informații despre
alte persoane;
exprimare de urări;
formule de mulţumire;
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8. Plaiul meu
8.1 Patria mea – Republica
Moldova
8.2 Am un plai ca din
poveste
8.3 Colindăm, colindăm
iarna
8.4 De ziua ta, mămico!
8.5 Din folclorul copiilor

7. Cele patru anotimpuri
7.1 Anotimpuri și culori
7.2 Cum e timpul?
7.3 Cu ce mă îmbrac?
7.4 Unde mergem în
vacanță?
7.5 Ce iau în vacanță?

6. O zi din viața mea
6.1 Ce fac dimineața?
6.2 Mergem la plimbare
6.3 Vreau să fiu sănătos
6.4 Ce te doare?
Minimum lexical. Însușirea a 100 – 125 de unităţi
lexicale/ cuvinte, în modele de vorbire (Anexa 1).

Nivelul fonetic
 Sunetele speciﬁce limbii române. Articularea
vocalelor [ă, â, î]; a consoanelor [d, t, n], urmate
de e, i; a unor grupuri de sunete speciﬁce limbii
române (ce, ci, ge, gi, che, chi); a diftongilor oa,
 cererea de informații cu privire la ea, ie.
anumite obiecte, activități, stări; Pronunţarea corectă a sunetelor aﬂate în diverse
poziţii. Accentuarea corectă a cuvintelor. Modelarea
 exprimarea de răspunsuri;
intonației.
 oferirea de informații despre
Conținuturile de învățare (tematice și lingvistice)
propria persoană;
sunt prezentate în acte de vorbire/modele verbale –
abordare funcţional-comunicativă (Anexa 2, 3).
Dialogul. Formulare de întrebări/răspunsuri scurte
 solicitarea de informaţii cu privire și simple în contexte familiare.
la un obiect, persoană;
Monologul. Descrierea orală a obiectelor, vietăților,
 oferirea de răspunsuri;
și a persoanelor cunoscute.
 identiﬁcare de persoane, obiecte, Alcătuirea orală a unor texte simple.
ﬁințe;
 prezentarea de informații despre
*Notă: La nivelul ﬁecărei grupe se indică numai
sine și alte persoane;
fenomenele lingvistice noi. Reactualizarea unităților
 descriere de obiecte;
lingvistice însuşite anterior se subînţelege.
 exprimare de atitudini și
sentimente.

 cererea de informații cu privire
la anumite obiecte, activități din
regimul zilei, stări;
 exprimarea de răspunsuri verbale
și nonverbale;
 prezentarea de informații despre
sine și alte persoane;
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Unităţi de conţinut

Activităţi de învăţare şi produse educaţionale
recomandate

Competența 1. Receptarea mesajelor orale, scurte și simple, în diferite situații de comunicare familiare, manifestând atenție, interes şi atitudine pozitivă în procesul de învăţare a limbii române.
Activităţi:
1.1 Identiﬁcarea sunetelor, Contexte tematice:
 recunoaşterea anumitor sunete, grupuri de
a unor grupuri de sunete 1. Eu sunt la grădiniță
2. Eu și familia mea
sunete, a cuvintelor în enunțuri simple, prin
speciﬁce limbii române
executarea acţiunilor potrivit sarcinii;
și a cuvintelor în enunţuri 3. Casa mea
simple rostite cu claritate. 4. Mijloace de transport

Unităţi de competenţe

4.3 Grupa pregătitoare

Din literatura pentru copii
Texte recomandate conform unităților tematice: Bună dimineța, A. Ciocanu; Dimineața, Educatoarea, Mingea,
Joacă-te, copile!, Gr. Vieru; Pisicuțul, Petru Cărare; Păpușa, M. Ungureanu; Bicicleta, I. Vatamanu; Sunt copil ca fiecare,
A. Păunescu; Omul de zăpada, L. Deleanu; Portret, V. Romaniuc; Cu cine seamăn eu?, P. Cărare; Familia, Gr. Vieru;
Cine știe, C. Dragomir; Casa noastră, Gr. Vieru; Măicuța mea, M. Roman; Pâinea, Gr. Vieru; Mâncăm sănătos,
A. Ciocanu; Legumele, A. Ciocanu; Poezia cocoșului, Gr. Vieru; Ursul, V. Romanciuc; Mi-e drag, C. Dragomir; Ursulețul,
A. Busuioc; Iepurațul, V. Romanciuc; Cum se spală ariciorii, Gr. Vieru; La circ, E. Tarlapan; Săpunul, I. Țurcanu;
Cât e ora?, L. Deleanu; Ce noroc, C. Dragomir; Sunt curat ca ghiocelul, Gr. Vieru; Zilele săptămânii, C. Dragomir;
Plaiul meu, Gr.Vieru; Iată, vine Anul Nou, Gr. Vieru; Cu semănatul, I. Filip; De ziua ta, mămico!, E. Plugaru; Așa e
toamna totdeauna, P. Cărare; Anotimpurile, A. Ciocanu; Culorile anului, Gr. Vieru; Vine iarna, L. Deleanu; Toamna,
I. Vatamanu ș.a.
Folclor de la și pentru copii: Pisicuță, pis, pis, pis; Buburuza; Curcubeul; Găina cerne făina; Vine, vine primăvara;
Ghicitori; Numărători;
Plugușorul; Cu semănatul; Sorcova; Colinde: Steaua sus răsare; Astăzi s-a născut Hristos ș.a.
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5. Anotimpurile anului
6. Preferințe
7. Locuiesc în Republica Moldova
8. La revedere, grădiniță!

 recepţionarea la auz a enunţurilor simple (cu
şi fără suport vizual) și îndeplinirea însărcinărilor cadrului didactic;
 selectarea, ordonarea obiectelor, imaginilor,
persoanelor, acțiunilor, potrivit criteriilor indicate, din mesajului audiat;
Elemente de construcție a comunică-  asocierea mesajului audiat cu o imagine;
 sistematizarea cuvintelor/imaginilor dintr-o
rii:
serie dată, potrivit sarcinii;
Enunțul: Organizarea structurală a

semnalarea prin mişcări/răspuns nonverbal sau
enunțului (model de vorbire). Propoziția
verbal scurt a înţelegerii mesajului audiat;
simplă. Exprimarea aﬁrmativă, negati1.4 Recunoaşterea unor
 exerciții de înțelegere a sensului întrebărilor/
vă; enunţiativă, interogativă.
informații concrete
răspunsurilor audiate;
dintr-un enunţ simplu au- Vocabular conform ariei tematice sta-  exerciții de înțelegere a mesajului unui dialog
diat, articulat cu claritate, bilite: exprimarea unor acţiuni, stări;
audiat;
prezentat cu și fără repere. denumirea obiectelor, a ﬁinţelor; expri-  realizarea unor acţiuni simple de aranjare/
poziţionare selectare a obiectelor/imaginilor,
marea însuşirilor, cantităţilor; desemnaconform instrucţiunilor;
rea persoanelor; exprimarea coordonatelor acţiunii; redarea raporturilor dintre  exerciţii de înţelegere a instrucțiunilor cadrului didactic şi executarea lor conform sarcinii;
cuvinte; exprimarea raporturilor de
coordonare și subordonare; exprimarea  exerciții de determinare a valorii de adevăr a
unei propoziții de tipul da/nu; adevărat/fals;
emoţiilor şi a sunetelor din natură.
 redarea prin desen a unui mesaj audiat;
Sunete, grupuri de sunete, accent,
 jocuri didactice de recunoaștere, identiﬁcare,
intonație.
selectare,
 asociere etc. cu utilizarea ﬁșelor de lucru/carDialog. Monolog/descriere.
durilor cu imagini;

1.2 Recunoaşterea denumirii unor obiecte, ﬁințe,
acțiuni, în enunțuri scurte,
pe teme cunoscute, rostite
cu claritate.
1.3 Distingerea semniﬁcaţiei globale a unor mesaje
scurte, rostite cu claritate,
pe teme uzuale, cu și fără
repere.
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1.5 Exprimarea reacției
adecvate la un enunț
audiat/o întrebare/
instrucțiune scurtă, rostite
cu claritate, însoţite de
gesturi.

Acte de vorbire:
 formule de salut la întâlnire și la
despărțire;
 răspunsuri la salut;
 formule de adresare;
 formule de prezentare;
 formule de mulţumire;
 identiﬁcare de persoane, obiecte,
ﬁințe;
 oferirea de informații despre sine și
altă persoană;
 cererea de informaţii cu privire la un
obiect, o persoană, însușiri, acțiuni;
 alegerea unei informații despre obiecte, persoane;
 oferirea de răspunsuri;
 descriere de obiecte;
 caracterizare de persoane;
 exprimare de atitudini și sentimente;
 formulare de rugăminți;
 exprimarea dorinței;
 exprimarea cantității și enumerarea;
 exprimarea permisiuni;
 instrucțiuni.
Produse:
 reacții verbale sau nonverbale;
 recepționare de întrebări/răspunsuri la întrebări;
 receptare de dialoguri simple și scurte;
 înțelegerea de descrieri simple;
 desene etc.

 exerciții de utilizare a ﬁșelor de lucru/cardurilor cu imagini;
 mesaje prezentate succint;
 audierea unor înregistrări în format CD/din
cărți sonore, pe teme cunoscute;
 audierea unor poezii, simple și scurte (în format CD, mp3);
 audierea unor cântece simple pentru copii în
format mp3/mp4;
 vizionarea de secvențe video/de ﬁlme/desene
animate/povești în limba română etc.
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Competența 2. Producerea de mesaje orale scurte, demonstrând comportament verbal și nonverbal autonom în
diverse contexte de comunicare uzuale.
Activităţi:
Contexte tematice:
2.1 Articularea unor sunete, grupuri de sunete
 repetarea după profesor a sunetelor/grupurilor de
1. Eu sunt la grădiniță
speciﬁce limbii române, în 2. Eu și familia mea
sunete/cuvintelor/cuvintelor-rimă/enunțurilor,
cuvinte, enunțuri, contexte 3. Casa mea
individual sau în cor;
cunoscute.
 reproducerea unor formule uzuale: de salut, de
4. Mijloace de transport
rămas bun, de prezentare, de mulțumire, de ce5.
Anotimpurile
anului
2.2 Reproducerea literală
rere de informații, de identiﬁcare;
a unor informații/poezii/ 6. Preferințe

reproducerea
unor mesaje scurte, a unor poe7.
Locuiesc
în
Republica
Moldova
cântece scurte, cu/fără
zii, cântece;
8. La revedere, grădiniță!
repere.
2.3 Numirea, numărarea,
 formularea răspunsurilor și a întrebărilor simdescrierea orală a unor
ple de identiﬁcare a unor obiecte, vietăți, perElemente de construcție a comunicăobiecte, ﬁințe, persoane
soane, acțiuni;
rii:
din mediul apropiat, cu/
Enunțul: Organizarea structurală a  exerciții de construire a unor dialoguri (activifără repere.
enunțului (model de vorbire). Propoziția tate în perechi, în grup) pe teme de comunicare
2.4 Formularea răspunsu- simplă. Exprimarea aﬁrmativă, negativă; cunoscute;
rilor la întrebări cu referire enunţiativă, interogativă.
 descrierea unor obiecte, vietăți, persoane, acțiuni
la obiecte, ﬁințe, persoane,
după anumite caracteristici;
din mediul apropiat.
Vocabular conform ariei tematice stabi-  descrierea unor imagini/carduri cu imagini pe
2.5 Formularea de între- lite: exprimarea unor acţiuni, stări; denuteme cunoscute;
bări scurte unui interlocu- mirea obiectelor, a ﬁinţelor; exprimarea  prezentarea familiei realizată prin colaj/desen
tor în contexte de comuni- însuşirilor, cantităţilor; desemnarea per(arborele genealogic);
care uzuale.
soanelor; exprimarea coordonatelor acţi-  activități de relatare a unor informații despre
2.6 Participarea cu interes unii; redarea raporturilor dintre cuvinte;
obiecte, ﬁințe, persoane, acțiuni;
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exprimarea raporturilor de coordonare și
la dialoguri, în contexte
de comunicare cunoscute, subordonare; exprimarea emoţiilor şi a
cu respectarea regulilor de sunetelor din natură.
etichetă verbală.
Sunete, grupuri de sunete, accent,
2.7 Oferirea/prezentarea intonație.
unor informaţii simple, în- Dialog. Monolog/descriere.
lănţuite logic, despre sine,
obiecte, ﬁințe, cu sau fără Acte de vorbire:
 formule de salut la întâlnire și la
repere.
despărțire;
 răspunsuri la salut;
2.8 Manifestarea
curiozității pentru schim-  formule de adresare;
 formule de prezentare;
bul de mesaje în limba
română cu diverși interlo-  formule de mulţumire;
 identiﬁcare de persoane, obiecte, ﬁințe
cutori.
și stabilirea apartenenței;
 oferirea de informații despre propria și
altă persoană;
 cererea de informaţii cu privire la un
obiect, o persoană, însușiri, acțiuni;
 alegerea unei informații despre obiecte, persoane;
 oferirea de răspunsuri;
 descriere de obiecte;
 caracterizare de persoane;

 scurte relatări pe baza imaginilor, cu/fără repere;
 jocuri didactice de identiﬁcare, recunoaștere,
selectare, asociere, completare;
 simularea unor jocuri de rol;
 simularea unor situaţii concrete de comunicare
pe teme uzuale;
 recitarea unor poezii simple și scurte, cu alternarea ritmului şi a intonaţiei;
 interpretarea individuală și în grup a unor cântece însoţite de mişcări și mimă;
 enumerarea obiectelor, vietăților, persoanelor
reale/sau din imagine;
 dramatizarea/teatralizarea unor scene simple
din povești, snoave cunoscute;
 realizarea unor desene, imagini;
 realizarea unor colaje din imagini/fotograﬁi/
autocolante;
 realizare de mini-postere etc.
Produse:
 reacții verbale sau nonverbale;
 enunțuri scurte și clare;
 întrebări simple și scurte;
 descrieri simple;
 dialoguri simple și scurte;
 recital de poezii;
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 interpretări de cântece;
 desene, imagini;
 colaje;
 mini-postere etc.

Competența 3. Aprecierea și înțelegerea elementară a unor aspecte speciﬁce culturii române, exprimând interes,
curiozitate și respect pentru valorile naționale.
Contexte tematice:
Activităţi:
3.1. Recunoașterea, în
contexte de comunicare
1. Eu sunt la grădiniță
 audierea și reproducerea unor poezii/
cunoscute, a unor elemen- 2. Eu și familia mea
cântece despre plaiul natal, sărbători și
te ale culturii naționale
3. Casa mea
tradiții, din folclorul copiilor;
(cântece, poezii, simbo4. Mijloace de transport
 exerciții de audiere/vizionare a unor
luri, personaje, sărbători 5. Anotimpurile anului
secvențe audio, video conform tematitradiționale etc.).
6. Preferințe
cii proiectate;
3.1 Reproducerea de texte
7.
Locuiesc
în
Republica
Moldova

recitarea unor poezii scurte și simple
și jocuri populare verbale,
conform tematicii;
care aparțin patrimoniului 8. La revedere, grădiniță!
 interpretarea unor cântece scurte și simcultural românesc.
Elemente
de
construcție
a
comunicării:
ple conform tematicii date;
3.3 Adoptarea unor norme
de comportament verbal Enunțul: Organizarea structurală a enunțului (mo-  activități cu utilizarea jocurilor populare
și nonverbal, speciﬁce
del de vorbire). Propoziția simplă. Exprimarea verbale din folclorul copiilor (Podul de
culturii române (formule aﬁrmativă, negativă; enunţiativă, interogativă.
piatră);
de salut, de prezentare,
 activități de înscenare a dialogurilor cu
de adresare, de exprimare Vocabular conform ariei tematice stabilite: expri- adresare de felicitări și urări, speciﬁce
a bucuriei și satisfacției
marea unor acţiuni, stări; denumirea obiectelor, a culturii românești;
etc.).
ﬁinţelor; exprimarea însuşirilor, cantităţilor;

 exprimare de atitudini și sentimente;
 formulare de rugăminți;
 exprimarea dorinței;
 exprimarea cantității și enumerarea;
 permisiuni;
 instrucțiuni.
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3.4 Manifestarea interesului/curiozității pentru
învățarea limbii române și
descoperirea unor aspecte
ale culturii naționale.

desemnarea persoanelor; exprimarea coordonatelor  participare la conversații tematice
acţiunii; redarea raporturilor dintre cuvinte; exprima- dirijate de profesor;
rea raporturilor de coordonare și subordonare; expri-  descrierea unei sărbători/tradiții
marea emoţiilor şi a sunetelor din natură.
naționale;
Sunete, grupuri de sunete, accent, intonație.
 prezentarea succintă a unor
Dialog. Monolog/descriere.
informații tematice;
 înscenarea unor secvențe din
Acte de vorbire:
povești populare/snoave;
formule de salut la întâlnire și la despărțire; răspun-  modelarea unor vase din lut;
suri la salut;
 realizarea unor desene tematice;
formule de adresare; formule de prezentare;
 crearea unor colaje de imagini;
formule de mulţumire;
 realizare de mini-postere tematice;
identiﬁcare de persoane, obiecte, ﬁințe și stabilirea  realizare de excursii tematice etc.
apartenenței;
oferirea de informații despre sine și altă persoană; Produse:
cererea de informaţii cu privire la un obiect, o per reacții verbale sau nonverbale;
soană, însușiri, acțiuni;
 enunțuri scurte și clare;
alegerea unei informații despre obiecte, persoane;
 întrebări simple și scurte;
oferirea de răspunsuri;
 descrieri simple;
descriere de obiecte; caracterizare de persoane;
 dialoguri simple și scurte;
exprimare de atitudini și sentimente;
 recitare de poezii;
formulare de rugăminți; exprimarea dorinței;
 interpretări de cântece;
exprimarea cantității și enumerarea;
 obiecte modelate;
exprimarea permisiuni;
 desene, imagini;
instrucțiuni.
 colaje;
 mini-postere etc.
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La sfârșitul activităților de învățare a limbii române în grupa pregătitoare, copilul va fi capabil:
 să recunoască și să reproducă sunete/unele grupuri de sunete, cuvinte în enunţuri simple rostite cu claritate;
 să identiﬁce sensul unor cuvinte uzuale, în ﬂuxul verbal, însoțite de suport imagistic;
 să distingă sensul global al unui mesaj audiat/dialog, într-un context de comunicare uzual, în bază de repere;
 să sesizeze informații concrete din enunțuri audiate pe teme familiare și să reacţioneze verbal/nonverbal potrivit
contextului;
 să descrie după repere obiecte și ﬁințe din imediata apropiere;
 să formuleze răspunsuri și întrebări simple în contexte uzuale;
 să participe la dialoguri simple și scurte, utilizând formule de etichetă verbală speciﬁce limbii române;
 să prezinte informații simple, înlănțuite logic, cu sau fără repere;
 să reproducă mesaje/poezii/cântece scurte, jocuri populare verbale ca elemente ale culturii românești.
manifestând ca atitudini specifice predominante:
 interes și curiozitate pentru învățarea limbii române și schimbul de mesaje;
 participare în diferite contexte de comunicare și încredere în sine în procesul comunicării;
 atitudine pozitivă și respect pentru valorile culturii naționale.
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ACTE DE VORBIRE
Acte de vorbire:
 formule de adresare; formule de rugăminți/cereri
(cererea și acordarea permisiunii);
 alegerea unei informații despre obiecte, persoane,
fapte;
 exprimarea cantității;
 oferirea, transmiterea de informații asupra
capacității;
 cererea de informații privind identiﬁcarea unei
persoane, a unor caracteristici;

CONTEXTE TEMATICE

1. Eu sunt la grădiniță
1.1 Bună dimineața, doamnă educatoare!
1.2 Ce zi e azi?
1.3 Ce facem la grădiniță?
1.4 Învățăm să numărăm

Componente structurale ale unităților de conținut – grupa pregătitoare

Nivelul sintactico-morfologic:
A 1. Enunțul: propoziția
Organizarea structurală a enunțului
(în baza modelelor de vorbire).
Propoziția simplă.
Tipuri de propoziții și structura
lor speciﬁcă
 Exprimarea aﬁrmativă, negativă.
 Exprimarea enunţiativă, interogativă, exclamativă.
A.2. Exprimarea unei acţiuni, stări
(verbul)
 Modul indicativ: timpul prezent,
timpul trecut (perfectul compus),
timpul viitor forma I (forma aﬁrmativă şi negativă). Modul imperativ.
 Persoana, numărul verbului.
 Verbele neregulate a trebui,
a putea (exersarea contextuală a
valorilor).

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE
A COMUNICĂRII
(aspect aplicativ, fără utilizarea
metalimbajului)
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3. Casa mea
3.1 Unde locuiești?
3.2 Cum e la noi acasă?
3.3 Ce este și unde este?
3.4 Facem ordine

2. Eu și familia mea
2.1 Despre familia mea
2.2 Așa e familia mea
2.3 Duminica în familie
2.4 Ziua mea de naștere

B.1 Denumirea obiectelor, a ﬁinţelor (substantivul)
 Genul, numărul substantivului.
 Cazurile substantivului: cazul nominativ, cazul acuzativ cu și fără
prepoziții. Articularea substantivelor.
 Articolul substantival hotărât şi
nehotărât (forme şi utilizare la cazul nominativ).
B.2 Exprimarea însuşirilor (adjec alegerea unei informaţii cu privire la obiecte,
tivul)
prezentarea de răspunsuri;
 Genul şi numărul adjectivelor.
 cerere de informații despre propria și altă per Acordul adjectivului cu substantisoană;
vul determinat.
 oferirea/transmiterea informației asupra
 Adjective variabile şi adjective
capacității;
invariabile.
 cererea și refuzul permisiunii;
 Topica adjectivului.
 cererea de informații asupra unui fapt;
 alegerea unei informații despre obiecte/persoane/  Gradul comparativ (de superioritate, de inferioritate).
fapte;
 Gradul superlativ absolut realizat
cu ajutorul adverbului foarte.
B.3 Exprimarea persoanei (pronumele)
 Persoana, genul şi numărul. Formele accentuate şi neaccentuate.

 cererea de informaţii privind obiecte, persoane,
însușiri (a cere identiﬁcarea a ceva, a cuiva);
 oferirea de informații despre sine și altă persoană;
 exprimarea dorinței, de urări;
 descriere de acțiuni;
 cererea de informaţii cu privire la obiecte, oferirea de răspunsuri;
 enumerarea;
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5. Anotimpurile anului
5.1 A venit iarna
5.2 Vine, vine primăvara
5.3 Vară, bine ai venit!
5.4 Îmi este dragă toamna

Nivelul semantico-lexical
 Vocabular. Cuvinte care denumesc
obiecte, persoane, ﬁințe, însușiri,

 Desemnarea persoanei (pronumele
personal: ei/ele.
Exprimarea întrebării/interogaţiei
(pronumele interogativ: cu cine?, pe
cine?, cu ce?
B.4 Exprimarea cantităţii (numeralul)
 Numeralul cardinal (10-20).
B.5 Exprimarea coordonatelor
acţiunii – spaţiu, timp, modalitate
(adverbul)
descriere de obiecte/acțiuni;
Exprimarea modului: repede, încererea de informații asupra unui fapt cu privire cet, bine, rău; a timpului: azi, ieri,
la ﬁințe;
dimineața.
alegerea unei informații despre obiecte/persoane/ B.6 Exprimarea obiectului direct,
fapte;
indirect şi a circumstanţelor
identiﬁcare de persoane, lucruri;
(prepoziţia)
exprimare de atitudini și sentimente;
 Prepoziția: din, după, lângă.
B.7 Exprimarea raporturilor
de coordonare și subordonare
(conjuncția): dar
B.8 Exprimarea emoţiilor şi a sunetelor din natură (interjecţia)

 exprimare de atitudini și sentimente;
 desciere de obiecte, acțiuni, fenomene;
 cerere de informații privind obiecte, lucruri,
însușiri (a cere identiﬁcarea a ceva);
 alegerea unei informații despre obiecte/persoane/
fenomene;
 instrucțiuni/ordine;

4. Mijloace de transport
4.1 Transportul de pasageri
4.2 Cu ce mergem la
grădiniță?
4.3 Atenție! Trecem strada!
4.4 Cu ce călătorim în
vacanță?
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exprimarea cantității;
cerere de informații privind obiecte, însușiri;
descriere de obiecte/lucruri/locuri;
exprimare de urări;
exprimare de atitudini și sentimente;
alegerea unei informații despre obiecte/persoane/fapte;
 oferirea de informații despre sine și altă persoană;
 cererea de informaţii privind obiecte, persoane,
însușiri;
 oferirea de răspunsuri;
 oferirea de informații despre propria și altă persoană;
 exprimarea dorinței;
 exprimare de urări;
 enumerarea;

6. Preferințe
6.1 Ne jucăm împreună
6.2 Îmi place sportul
6.3 Mergem la circ
6.4 Îmi plac poveștile/desenele animate

7. Locuiesc în Republica
Moldova
7.1 Prin Moldova
7.2 Orașul Chișinău
7.3 Sărbători și tradiții:
Sorcova/Semănatul,
Paștele
7.4 Povești populare, snoave
7.5 Din folclorul copiilor

Nivelul fonetic
 Sunetele speciﬁce limbii române.
Articularea vocalelor [ă, â, î]; a
consoanelor [d, t, n], urmate de e,
i; a unor grupuri de sunete speciﬁce limbii române: ce, ci, ge, gi,
che, chi, ghe, ghi; a diftongilor:
oa, ea, ie, iu, io etc., a triftongilor:
ioa, eai, eau, iai, iau, iei, oai.
 Pronunţarea corectă a sunetelor
aﬂate în diverse poziţii. Accentuarea corectă a cuvintelor. Modelarea intonației.
Conținuturile de învățare (tematice
și lingvistice) sunt prezentate în acte
de vorbire/modele de vorbire –
abordare funcţional-comunicativă
(Anexa 2, 3).

Minimum lexical
Însușirea a 125 – 150 de unităţi lexicale/cuvinte, în modele de vorbire
(Anexa 1).

acțiuni, corespunzătoare ariei tematice speciﬁcate. Cuvinte cu sens opus.

51

_CURRICULUM_limba_romana_format_70-100.indd 51

28.01.2019 13:42:44

 formule de prezentare; formule de mulţumire;
 identiﬁcare de persoane, obiecte, ﬁințe și stabilirea apartenenței;
 oferirea de informații despre sine și altă persoană;
 cererea de informaţii cu privire la un obiect, o
persoană, însușiri, acțiuni;
 oferirea de răspunsuri;
 alegerea unei informații despre obiecte, persoane;
 descriere de obiecte; caracterizare de persoane;
 exprimare de atitudini și sentimente.
*Notă: La nivelul ﬁecărei grupe se
indică numai fenomenele lingvistice
noi. Reactualizarea fenomenelor însuşite anterior se subînţelege.

Monologul. Descrierea orală a
obiectelor, imaginilor și a persoanelor cunoscute.
Alcătuirea orală a unor texte simple.

Dialogul. Dialogul se realizează prin
formulare de întrebări/răspunsuri scurte și simple în contexte cunoscute.

Din literatura pentru copii
Texte recomandate conform unităților tematice: Casa, A. Ciocanu; Numărătoarea, L. Deleanu; Ziua mea, Darul cel
mai bun, V. Romanciuc; Maioul, Costumul, I. Anton; Troleibuzul, E. Tarlapan; Avionul, I. Diordiev; Semaforul, Ghidul
care face din ochi, Trenul, C. Dragomir; Anotimpurile, Gr. Vieru; Iarna, I. Țurcanu; Gerul, C. Dragomir; Zi de iarnă,
L. Damian; Vine iarna, P. Cărare; Primăvara, L. Deleanu; Primăvara, Fl. Mugur; Se-ntorc cocostârcii, L. Deleanu;
Liliacul, C. Dragomir; Toamna, E. Dragoș; Toamnă târzie, P. Cărare; Mulțumim! I. Țurcanu; Mama ți-a luat creioane,
P. Cărare; Cum te cheamă, M. Ungureanu; Cine cântă, C. Dragomir; În oraș, la Chișinău, D. Matcovschi; Floare pentru mama, I. Filip; Sorcova, Plaiul meu, Gr. Vieru; Lumina vieții, M. Ungureanu; Limba noastră, Gr. Vieru, Pâinea,
C. Dragomir; Eu n-o să mă despart, D. Matcovschi; Acasă, I. Filip; Copiii planetei Pământ, Joc de copii, Au. Ciocanu;
La revedere, grădiniță, F. Mironov etc.
Folclor de la și pentru copii: Lie, ciocârlie; Melcul supărat; Susai, susai; Melc, melc, codobelc; Ghicitori; Frământări
de limbă; Numărători; Plugușorul; Cu semănatul; Sorcova; Colinde etc.

8. La revedere, grădiniță!
8.1 Eu despre mine
8.2 Recit, cânt și vorbesc în
limba română
8.3 Iată ce am învățat la
grădiniță!

5. Sugestii metodologice
Activitățile de organizare şi desfăşurare a demersului didactic în instituțiile
de educație timpurie proiectarte în Curriculum sunt de natură complexă, având
drept scop dezvoltarea competențelor de a recepta și produce mesaje orale
scurte și simple în limba română, sensibilizarea copilului preșcolar pentru
aprecierea unor elemente speciﬁce culturii române.
În acest sens, se reclamă o pregătire temeinică teoretico-practică a cadrului didactic. Iată de ce în proiectarea şi organizarea activităților de învățare a
limbii române la etapa de educație timpurie profesorul va ţine cont de aspectele metodologice determinante/fundamentale ale concepţiei curriculare:
 Învăţarea se axează pe orientarea funcţional-comunicativă, care presupune organizarea procesului de învăţare ca model al exerciţiului de comunicare. Copiii vor învață limba simulând comunicarea reală, în interacțiune
cu personaje imaginare (mascote), dar și în activități de grup cu colegii,
demonstrând abilitățile de comunicare în situaţii concrete de viaţă.
Realizarea modelului funcţional-comunicativ este condiționată de dezvoltarea integrală a capacităților de receptare la auz (audiere) şi de producere
orală (vorbire), care vor ﬁ realizate în ansamblu pe tot parcursul învăţării,
ﬁind indispensabile pentru orice demers didactic interactiv.
 Organizarea şi desfăşurarea procesului de învățare a limbii române ca
limbă nematernă se va realiza prin activităţi integrate. Activităţile integrate reprezintă o abordare exhaustivă a conținuturilor, în care granițele
dintre categoriile de activități dispar, acestea ﬁind desfășurate după un
scenariu unic în scopul realizării unei unități tematice. Învățarea integrată presupune o „împletire”, transcedere a graniţelor conținuturilor
dintre diferite domenii/arii (muzică, artă plastică, literatură, folclor
etc.), în vederea atingerii competențelor proiectate. Integrarea, realizată
într-o formă atractivă, ﬂexibilă, în baza unităților tematice stabilite în
Curriculum, se axează pe aceleași unități lexicale, fenomene lingvistice, structuri verbale/modele de vorbire. Astfel, integrarea se prezintă ca o idee sau principiu de concordare/armonizare a diferitor domenii, ce depășește hotarele diferitor categorii de activități și grupează
cunoașterea în funcție de tema propusă de profesor.
 Abordarea integrată a activităţilor promovează învăţarea centrată pe
copil şi nu pe materia de studiu, acestea ﬁind mijloace de formare a
unităților de competenţe.
 În acest context copilul beneﬁciază de: posibilităţi de a se manifesta
natural, fără a sesiza că această activitate este „impusă”; de mai multă
libertate în acţiune pentru a învăța din interacțiunile verbale cu colegii
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săi; de implicare în pregătirea activităţilor căutând şi realizând diferite
produse; de sporire a încrederii în forțele proprii, devenind capabil să
îndeplinească sarcinile alese sau cele ce i s-au propus; oportunitatea de
a interacționa în grup, utilizând limba-țintă etc.
 Procesul de învăţare este unul pozitiv, realizat prin activităţi experienţiale. Învăţarea prin experienţă, învăţarea naturală, acţională se obţine
prin interacţiune cu ceilalţi, din propriile experienţe, atunci când copilul
este direct implicat într-un eveniment şi învaţă „prin a face”, „a trăi împreună cu ceilalți”, „a exersa”, „a pune în practică” cele învățate.
 Se recomandă ca pe durata tuturor fazelor de învăţare a limbii române
să se folosească, pe cât este posibil, mai multe canale de învăţare, pentru a putea stimula dezvoltarea senzorială (multisenzorială) a copilului.
Pedagogul italian M. Montesori considera că simțurile noastre sunt „niște
porți deschise spre lume”, iar materialele senzoriale sunt cheile date copilului
pentru a le deschide. Materialele senzoriale se adresează unui anumit simț:
vizual, tactil, baric, termic, auditiv, olfactiv, gustativ și stereognostic. Respectiv, copilul învață limba prin a vedea, a auzi, a pipăi, a gusta, a mirosi, prin
mișcare. De ex.: Mărul este roșu. Vizual: Obiectul – măr, culoarea – roșu;
Mărul este dulce. Olfactiv: gust – dulce etc.
 Unitățile tematice vor ﬁ abordate într-o manieră ludică, jocul didactic
ﬁind metoda de bază în învățarea limbii române ca limbă nematernă
la etapa de educație timpurie, în care se îmbină armonios elementul
instructiv cu cel distractiv, asigurând o unitate deplină între sarcina didactică și acțiunea de joc.
În activitățile de învățare se va utiliza o varietate mare de jocuri didactice pentru dezvoltarea limbajului sub toate aspectele (fonetic, lexical, gramatical): jocuri didactice pentru formarea și exersarea unei
pronunții corecte; jocuri didactice pentru îmbogățirea vocabularului
activ și pasiv al copiilor; jocuri didactice prin care se exersează structurile gramaticale; jocuri didactice de dezvoltare a comunicării etc.
 Se recomandă aplicarea pe scară largă a metodelor activ-participative,
renunţarea la o metodă dominantă în favoarea unei varietăţi metodologice, care să vină în întâmpinarea diverselor nevoi de comunicare ale
copiilor, precum: conversaţia, explicaţia, simularea, explozia stelară,
colajul, proiectul etc., prin care copiii vor învăţa uşor și cu plăcere limba română.
 Procesul educaţional trebuie să asigure şanse egale fiecărui copil, să
promoveze un învăţământ diferenţiat de instruire. Astfel, pentru a realiza un proces personalizat de învăţare a limbii române trebuie să se
ţină cont de particularităţile individuale ale copilului (ritmul propriu de
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instruire), nivelul de cunoaștere a limbii, stilurile de învăţare (vizual,
auditiv, tactil-chinestezic etc.), iar conținuturile, mijloacele de învăţare
să ﬁe adaptate la procesul instructiv.
 Învățarea timpurie a limbii române se va axa pe teoria inteligențelor multiple formulată de H. Gardner (verbal-lingvistică, logico-matematică,
vizual-spațială, corporal-chinestezică, muzical-ritmică, interpersonală,
intrapersonală, naturalistă, existențială/spirituală). Teoria inteligenţelor
multiple nu vizează conţinuturile învăţării, ci modul de interacţiune pe care
îl adoptă cadrul didactic cu copiii, maniera în care profesorul va acorda
sprijin personalizat ﬁecărui copil pentru ca el să înregistreze performanţe.
 Pentru a crea un mediu lingvistic propice învățării limbii române se
recomandă a extinde procesul de învățare în activităţi complementare:
de regim, realizate în grădiniță (sosirea copiilor, gimnastica matinală,
întâlnirea de dimineaţă, dejunul, deprinderile de igienă personală, etc.),
activități comune părinți-copii, imersiuni culturale, matinee, recitaluri
de poezie și cântece, dar și în mediul familial.
În cadrul ﬁecărei activități de regim se propune a utiliza acte de vorbire/
modele verbale speciﬁce activității. Acestea pot ﬁ realizate atât de profesorul
de limba română, cât și de educator. De exemplu, pentru activitatea de regim
Sosirea copiilor la grădiniţă pot ﬁ utilizate actele de vorbire: Bună dimineaţa!
Bună ziua! Bine ai venit la grădiniţă! Mă bucur să te văd! etc. şi activităţile
didactice: jocul – Învăţăm să salutăm, poezia - Bună dimineața!, cântecul –
Dimineața a venit etc.
Familia are un rol foarte important în învățarea limbii române, contribuind la creșterea motivației pentru învățare, favorizând procesul de formare a
limbajului, deschizându-i copilului calea spre utilizarea limbii române în activităţi cotidiene și sociale. În mediul familial părinții împreună cu copiii pot
exersa diferite modele/acte de vorbire, utilizând cardurile cu imagini, audiind
CD-urile cu cântece, poezii, recitând poezii, fredonând cântece etc.
În procesul de învățare timpurie a limbii române pot ﬁ realizate și activităţi didactice comune părinţi-copii, în care părinţii vor ﬁ trataţi, pe de o parte,
ca subiecţi ai procesului de învățare, pe de altă parte, în calitate de coparteneri
ai actului didactic, alături de profesorul de limba română. Activităţile comune
părinți-copii vor contribui la stimularea interesului, curiozității pentru învățarea
limbii române, cultivarea dragostei şi a respectului pentru valorile naționale.
 Învățarea limbii române poate ﬁ extinsă și în imersiuni lingvistice/culturale. În aceste contexte de învățare copiii vor ﬁ puși în situația de
„plonjare”, aﬂare îndelungată în procesul de învățare a limbii-țintă, fără
a ﬁ în contact cu limba maternă.
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Imersiunile lingvistice/culturale vor ampliﬁca competenţele comunicative
în limba română ale copiilor. În cadrul acestor activități se vor crea diverse situaţii de comunicare, discuţii, simulări/jocuri de rol, înscenări, dramatizări etc.,
care pot ﬁ realizate cu participarea doar a copiilor sau cu implicarea părinților.
Imersiunile culturale reprezintă modalităţi de familiarizare a copiilor cu
elemente speciﬁce ale culturii naționale, implicit cu elemente speciﬁce ale obiceiurilor şi tradiţiilor deﬁnitorii. În realizarea acestora se pot folosi diverse
tipuri de activități: dramatizarea unor fragmente de poveşti, povestiri, snoave;
prezentarea unor recitaluri de poezie; interpretarea unor cântece; înscenarea
unor secvențe din obiceiuri și tradiții românești etc.

6. Sugestii de evaluare
Evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învățare a limbii române, parte integrantă a Curriculumului disciplinar pentru instituțiile de
educație timpurie, care permite a aprecia rezultatele şi progresele de comunicare ale copiilor în limba română, luarea unor decizii de reglare, ameliorare şi
perfecţionare a activităţii didactice. Evaluarea este conceptualizată ca:
 un proces, o activitate etapizată, desfăşurată în timp;
 vizează domenii şi probleme complexe (competenţe, conţinuturi, strategii, situaţii de învăţare);
 implică un şir de măsurări, comparaţii, aprecieri (judecăţi de valoare),
pe baza cărora se pot adopta anumite decizii menite să optimizeze activitatea didactică, rezultatele obţinute.
Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât în
actul de predare, cât şi învăţare, aceasta ﬁind intrinsecă. Prin evaluare, cadrul
didactic urmăreşte cum învaţă preşcolarii, ce diﬁcultăți întâmpină, îi ajută să
conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi îmbunătățească performanţele. Evaluarea permite profesorului să analizeze calitatea demersului didactic
realizat, punctele forte și slabe privind modul de organizare, conceptualizare a procesului de învățare, strategiile și mijloacele utilizate, timpul alocat,
condițiile de învățare etc.
Deşi apare ca instrument de transformare a învăţării şi predării, evaluarea
se modelează, la rândul său în raport cu cerinţele acestora.
În procesul evaluării rezultatelor învățării cadrul didactic va ţine cont de
speciﬁcul acestei activităţi, iar obiectivele de evaluare vor descrie: comportamentul pe care copilul trebuie să-l demonstreze (ce?); condițiile de realizare
(cum?); nivelul de performanță necesar de a fi atins (cât?).
Evaluarea la etapa de educație timpurie se realizează prin diverse metode:
conversaţia, observarea, jocul didactic, teste, exercițiul, analiza produselor
activităţii, fişa de evaluare a copilului/ fişe individuale, etc.
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Anexa 1
Minimum lexical
Grupa mijlocie
A: acasă, aceasta, acesta, afară, alb, albastru,
apă, a avea
B: balon, băiat, a bea,
brad, bun, bunic, bunică
C: cal, capră, cartof,
cămașă, câine, a cânta, cântec, ceai, ceapă,
ceaşcă, cinci, cizme,
cocoș, coş, covor, cub,
curte
D: da, a dansa, doi, dulap, dulce
E: ea, el, eu
F: farfurie, fată, a ﬁ, frumos
G: galben, găină, grădiniță, gustos
I: iepure
Î: a îmbrăca, a încălța
L: lingură, a locui
M: mamă, mare (adj.),
masă, maşină, măr,
mărţişor, a mânca, medic, mic, minge, Moldova, morcov, multe,
mulţumesc
N: negru, nu
O:
P: pantaloni, pantoﬁ,
pară, pat, patru, păpuşă,
pâine, pisică, poezie,
polițist, prună, pui
R: rochie, roșie, roşu
S: sală, scaun, supă
Ş: șofer

Grupa mare
A: acolo, acru, a aduce,
aici, antreu, aragaz, ardei, a arunca, autobuz,
avion
B: biscuit, bolnav, bomboană, brânză, bucătăreasă, bucătărie
C: caisă, cald, cameră,
cap, carne, casă, căciulă,
a căuta, ceainic, ciorap,
cireașă, cizme, colindă,
constructor, copac, a culege, a cumpăra, curte,
cuţit
D: dădacă, a desena,
deștept, a (se) dezbrăca,
dimineață, dormitor, a
durea
E: educatoare
F: a face, familie, faţă, a
felicita, felicitare, frate,
frig, frigider, fructe, fular, furculiţă
G: gâscă, geantă, glob
I: iarnă
Î: a (se) îmbrăca
J: jucărie
L: lapte, legume, linguriţă, a lua, a lucra, lup
M: magazin, mare
(subst.), maro, mână, a
merge, mobilă, munte
N: nas, noi, nouă, nucă

Grupa pregătitoare
A: adresă, a alerga, an, a (se)
ascunde
B: baie, a bate, bicicletă, bine,
bloc, bogat, bucurie
C: cadou, capitală, carte,
casă, călător, a călători, centru, a chema, cincisprezece,
circ, a circula, a citi, a colora,
a construi, copil, copt, creion, cuier, a cunoaște, curat,
a curăța
D: a se descălța, desen, doisprezece, a dori, douăzeci,
drag, drapel, duminică
E: ei, ele, elefant
F: fereastră, ﬁlm, fulg
G: ghete, ghiocel, grupă
H: harnic
I: interesant, a intra, a iubi
Î: împreună, a (se) încălzi, a
înﬂori, a îngheța, îngheţată, a
întreba, a învăța
J: joi, a (se) juca
L: leneș, leu, lung, luni
M: maimuţă, marți, mâncare,
melodios, microbuz, miercuri, minunat, monument,
murdar
N: nepoată, nepot, a ninge,
noapte, nouăsprezece, a număra, nume
O: om, optsprezece, oraş
P: paisprezece, palmă, patrie,
părinți, perete, pieton, podea,
a povesti, a pregăti, prieten, a
privi, puternic
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T: tată, trei, tricou, tu
U: unu, urs
V: vacă, verde, vulpe
Z:

O: oaie, ochelari, ochi,
opt, ou
P: parc, patrie, pădure,
pălărie, peşte, piaţă,
picior, a-i plăcea, plăcintă, plimbare, poftim,
porc, poveste, primăvară, prosop,
a pune
R: rață, a repara
S: salată, salon, sănătos, săpun, a (se) scula,
scurtă, seară, soră, a
(se) spăla, spital, strugure, suc
Ş: şapte, şase, șlapi, a
şterge
T: terci, toamnă, a trăi,
tren
U: unt, ureche
V: vară, vânzător,
a veni, véveriţă,
vişină, voi, a vrea
Z: zece

R: rău, rece, a recita, republică, roadă
S: sanie, sat, sănătate, sărbătoare, a sări, sâmbătă, semafor, soare, sorcova, stradă, sus
Ş: șaisprezece, șaptespezece
T: tablou, tare, tigru, a se topi,
a trece, treisprezece, trist, troleibuz
U: unsprezece, ușă
V: vapor, vesel, vineri
Z: zăpadă, zebră, zi, zi de
naştere

*Notă: La nivelul ﬁecărei grupe se indică numai cuvintele noi. Reactualizarea
unităților lexicale însuşite anterior se subînţelege.
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Anexa 2
Acte de vorbire pe grupe
Grupa mijlocie
Grupa mare
Acte de vorbire:
Acte de vorbire:
 Formule de salut la Formule de salut la întâlîntâlnire
nire
– Bună dimineața!/ Bună – Bună!/ Salut! Bună seara!
ziua!
Răspunsuri la salutul de
 Răspunsuri la salutul întâlnire
– Bună!/ Salut! Bună seara!
de întâlnire
– Bună dimineața!/ Bună
Formule de prezentare
ziua!
(autoprezentare)
 Formule de salut la Mă cheamă+prenume
– Mă cheamă Sorina.
despărțire
– La revedere!
Formule de prezentare a
cuiva
Formule de adresare El/ea este + profesie
– Maria! Ion!
– El este medic.
– Ea este educatoare.
Formule de prezentare Identiﬁcări de persoane
(autoprezentare)
– Acesta este tata. Aceasta
(Eu) Sunt + prenume
este mama.
– Eu sunt Elena.
Stabilirea apartenenței
Formule de prezenta- – Bunicul meu. Bunica
re a cuiva
mea.
El/ea este + prenume
– El este Dan. Ea este Descriere de obiecte
Dana.
balon mare și verde,
mașină mică și roșie
Formule de mulţumire
 Descriere de persoane,
Mulțumesc!
acțiuni
frate harnic, soră frumoasă
 Identiﬁcări de obiecte, ﬁințe, persoane
Cererea de informaţii pri– Acesta este un urs.
vind obiecte, însușiri (a
cere identiﬁcarea a ceva)
Aceasta este o pisică.

Grupa pregătitoare
Acte de vorbire:
Formule de adresare
Doamnă educatoare!
Dragă,…….bunică,
mamă etc.
 Formule de prezentare
(autoprezentare)
– Mă numesc Victor.
Identiﬁcare de persoane.
A cere cuiva să se identiﬁce
– Cine ești? Cum te cheamă?
Identiﬁcare de persoane. A cere identiﬁcarea
cuiva/a ceva
– Cine este acesta/aceasta? Cum îl cheamă? Ce
este aceasta/acesta (profesie)?
Oferirea de informații
despre propria și altă
persoană (identiﬁcarea
personală și a altor persoane)
Eu sunt Sandu. (Eu) am 6
ani. Eu învăț limba română.
El este Victor. Victor are 5
ani. El este la grădiniță.
Ea este Victoria. Victoria
nu este la grădiniță. Ea
este bolnavă, ea este acasă.
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– El este Sergiu. Ea
este Corina.
Descriere de obiecte/
vietăți
balon alb, mașină
mare, pisică albă
Cererea de informaţii
privind obiecte (a cere
identiﬁcarea a ceva)
– Ce este acesta? Ce
este aceasta?
– Ce ai (tu)?
Răspuns la cerere.
Oferirea de răspunsuri
verbale și nonverbale
– Acesta este un cub.
Aceasta este o mașină.
Cererea de informaţii cu privire la un
obiect/lucru
– Ce ai?
Oferirea de răspunsuri verbale și nonverbale
– Eu (nu) am un balon.
– Eu (nu) am o minge.
Cererea de informaţii
cu privire la un obiect,
fapt
Ai un balon? Ai o minge?
Răspuns la cerere
Da, (am).
Nu (am).
Cererea de informaţii
cu privire la o persoană
– Cine ești tu?

Cum este cubul? Cum
este mașina?
– Cum este calul? Cum
este vaca?
Răspuns la cerere. Oferirea de răspunsuri verbale și nonverbale
– Cubul este galben.
– Mașina este roșie.
– Calul este puternic. Vaca
este mare.
Cererea de informaţii
privind identiﬁcarea
unei persoane, caracteristici (a cere identiﬁcarea cuiva)
– Cine este acesta? Cine
este aceasta?
– Cum este bunicul tău?
Cum este bunica ta?
Răspuns la cerere. Oferirea de răspunsuri verbale și nonverbale
– Acesta este (e) bunicul
meu. El este harnic.
– Aceasta este (e) bunica
mea. Ea este harnică.
Cererea de informaţii cu
privire la persoană
– Ai o soră?
Răspuns la cerere
– Da, (am). Am.
– Nu (am). Nu, nu am.
Oferirea de informații
despre propria persoană
– Eu sunt Corina./Mă numesc Corina. Am 6 ani.
 Oferirea de informații
despre alte persoane
– El este Victor./ Acesta
este Victor.
–

Oferirea/transmiterea
de informații asupra
capacității
– Eu pot cânta/desena. El/
ea poate vorbi în limba
română.
Descriere de obiecte,
acțiuni
Caracterizare de persoane
Alegerea unei
informații despre obiecte, persoane/fapte
Cine? Ce? Unde? Când?
Cu cine? Cu ce? Cum
este?
Oferirea de răspunsuri
– Sandu este la grădiniță.
El vine cu mama.
Exprimare de atitudini
și sentimente. A cere
informații asupra atitudinilor și sentimentelor
– Îți place sucul de roșii?
– Îți plac merele? Ce îți
place?
Răspunsul asupra atitudinilor și sentimentelor
– Îmi place vara.
– Îmi plac caisele.
Formule de rugăminți/
cereri (cererea permisiunii)
– Pot intra/vorbi/pleca?
Răspunsul la permisiune
– Poți! Poftim! Intră!
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– Cine este acesta?
Cine este aceasta?

– Victor are 5 ani./El are
5 ani.
Cererea de informații
– El este Dan? Ea este
asupra unui fapt
Dana?
Cine? Ce? Unde? Cât?
– Cine este el? Cine
Câte?
este ea?
Cu cine? Cu ce? Cum
este? etc.
Răspuns la cerere.
Exprimare de atitudini și
Oferirea de răspunsentimente
suri verbale și non– Îmi place vara.
verbale
– Îmi plac caisele.
– Eu sunt Victor.
Exprimare de urări
– Acesta este tata.
– La mulți ani!
Aceasta este mama.
Exprimarea durerii
– El este Rică. Ea este – Mă doare capul.
Ana.
– Mă dor urechile.
Exprimarea cantității
Cererea de informații
(5 -10)
asupra unui fapt
Instrucțiuni/ordine
Cine? Ce? Cum?
– Vorbiți! Puneți!
Unde?
– Ridicați cartonașul!
– Nu ridicați cartonașul!
Exprimare de urări
– Nu vorbiți!
– Poftă bună!
– Nu puneți!
A cere cuiva să facă
ceva
Exprimarea cantității
și enumerarea (1- 5) – (Te rog), închide ușa!
– (Te rog), dă cartea!
Instrucțiuni/ordine
– Ascultați!
– Repetați!
– Întrebați!
– Răspundeți!
– Cântați!
– Desenați!
– Colorați!
– Mâncați!

Vorbește! Taci!
Acordarea permisiunii
– Da.
Refuzul permisiunii
– Nu! Nu se poate.
– Nu vorbi! Nu cânta!
Exprimarea dorinței
– Vreau o ciocolată.
Vreau lapte.
A cere scuze
– Scuze!
Exprimare de urări
– Succes! Noroc!
– Sărbători fericite!
– Paște fericit!
– Crăciun fericit!
– Somn ușor!
Exprimarea cantității și
enumerarea (11-20)
Instrucțiuni/ordine.
– Priviți imaginea!
– Spuneți!
– Uniți!
– Găsiți!
– Arătați!
– Lucrați în perechi!
A cere cuiva să facă
ceva
– (Te rog), repetă cuvintele!
– (Te rog), strânge masa!

*Notă: La nivelul ﬁecărei grupe se indică numai actele de vorbire noi. Reactualizarea
actelor de vorbire însuşite anterior se subînţelege.
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Anexa 3
Modele de vorbire
– Cine

ești tu?
– Cine este ea? Cine este el?

– Eu

– Ce

– Eu

ești tu?

– Cine

este acesta/aceasta?

sunt Dan/Dana.
– Ea este Dana./El este Dan.
sunt băiat./Eu sunt fată.

– Acesta

– Unde

ești tu?

– Eu

– Unde

este el/ea?

– El/ea

– Cine

este la grădiniță?

este Victor./Aceasta este Victoria.

sunt la grădiniță.
este acasă.

– Sandu/Elena

este la grădiniță.
suntem la grădiniță.
– Mărul este în coș.
– Noi

– Unde

este mărul?

– Ce

ai?/Ce jucărie ai?

– Eu

– Ce

are el/ea?

– El/ea

– Tu

ai o minge?

– Da,

– Cum
– Cum

este balonul?
sunt baloanele?

– Ce

am un avion/o păpușă.
are un tren/o jucărie/niște jucării.

eu am o minge./Nu, eu nu am o minge.
Eu am un balon.
– Balonul este albastru.
– Baloanele sunt colorate.

este acesta?
– Ce este aceasta?

– Acesta este un urs/un tren.
– Aceasta este o păpușă/o jucărie.

– Ce

– Pe masă este o farfurie.
– În farfurie este terci.

– Ce

este pe masă?
este în farfurie?

– Câte

scaune sunt în cameră?
– Câți copii sunt la masă?

– (În cameră) sunt cinci scaune.
– La masă sunt trei copii.

– Ce

vrei tu?
– Ce vrea el/ea?

– Eu vreau înghețată/fructe.
– El/ea vrea ceai/supă.

– Ce

– Eu desenez/mă îmbrac.
– El/ea desenează/se îmbracă.
– Ei/ele desenează/se îmbracă.

faci (tu)?
face el/ea?
– Ce fac ei/ele?
– Ce
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– Îţi

place scurta?
– Îţi plac cireșele?

– Da,

– Ce

– Mă

te doare?

– Ce

desenează Ion (el)?
– Cum desenează?
– Cu ce desenează?

îmi place scurta.
– Nu, nu-mi plac cireșele.
doare capul.
– Mă dor picioarele.
– Ion

desenează un tren/o mașină.
– Ion desenează frumos.
– Ion desenează cu acuarele.
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