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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 
CompetenŃe specifice: 
- Utilizarea corectă a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor scrise 
- Utilizarea registrelor stilistice diferite, în funcŃie de contextul comunicaŃional 
- Folosirea instrumentelor de interpretare şi analiză stilistică a diferitelor texte 
literare şi nonliterare, accesibile elevilor de ciclu primar 
- Aplicarea conceptelor operaŃionale în activitatea de interpretare a textelor 
- Argumentarea în scris a opiniilor personale 
- Cunoaşterea şi aplicarea cunoştinŃelor de fonetică, lexic şi gramatică în 
construcŃia propriul mesaj (oral şi scris) şi în educarea comunicării elevilor de 
ciclu primar 
- Relevarea valorilor morale şi estetice ale textului, în funcŃie de specificul de 
vârstă al elevilor  
- Actualizarea şi aprofundarea cunoştinŃelor de literatură pentru copii, limba 
română şi metodică 
- Utilizarea tehnicilor de activitate intelectuală 
- Consolidarea capacităŃii de a aplica cunoştinŃele de didactică a specialităŃii în 
activitatea practică; a capacităŃii de operaŃionalizare a obiectivelor  
- Integrarea în activitatea didactică a tipurilor diferite de lecŃii 
- Cunoaşterea şi respectarea evenimentelor instruirii şi adecvarea lor la 
specificul predării limbii române în ciclul primar 
- Consolidarea capacităŃii de a dezvolta competenŃele de comunicare  orală şi 
scrisă a elevilor din ciclul primar şi de a-i familiariza cu texte – literare şi 
nonliterare – accesibile vârstei lor 
- Consolidarea abilităŃii de a selecta cele mai eficiente metode, în vederea 
dezvoltării capacităŃii elevilor în ceea ce priveşte: receptarea mesajului oral, 
exprimarea mesajului oral, receptarea mesajului scris, exprimarea mesajului 
scris 
- Utilizarea creatoare a metodelor de învăŃământ în cadrul predării limbii române 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Literatura română şi universală pentru copii 
Conceptul de literatură pentru copii 
Specii literare accesibile copiilor din învăŃământul primar. Valori formative ale textelor literare destinate copiilor 
de ciclu primar. 
Basmul popular şi basmul cult. DefiniŃie. Fantasticul în basm. Personaje. CompoziŃie. ReprezentanŃi: Petre 
Ispirescu, Prâslea cel voinic şi merele de aur; Ion Creangă – Povestea lui Harap-Alb; FraŃii Grimm – un basm la 
alegere; H. Cr. Andersen – Tovarăşul de drum. 
Legenda. Caracteristici. Clasificare: legenda mitologică, religioasă, istorică (se alege câte un text pentru fiecare 
categorie). 
Snoava 
Folclorul copiilor 
Ghicitori 
Proverbe 
Legende: Mihail Sadoveanu: Stigletele; Alexandru Mitru: Legendele Olimpului 
Texte cu caracter didactico-moralizator: Anton Pann – Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea; fabula: La Fontaine – 
o fabulă la alegere, G. Topîrceanu, Bivolul şi coŃofana 
Poezia accesibilă copiilor: Vasile Alecsandri, Pasteluri; Gellu Naum – Apolodor, un pinguin călător; Ana 
Blandiana – Întâmplări din grădina mea (sau Alte întâmplări din grădina mea) 
Imaginea copilăriei: Ion Creangă – Amintiri din copilărie (părŃile I şi II); Mihail Sadoveanu – Dumbrava 
minunată, La Mestecănei; Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă? 
Lumea animalelor în proza pentru copii: Emil Gârleanu – Din lumea celor care nu cuvântă; Cezar Petrescu, 
Fram, ursul polar; Rudyard Kipling – CărŃile junglei 
 
 
Bibliografie 
 
1. Cândroveanu, Hristu, Literatura română pentru copii. Scriitori contemporani, Bucureşti, Editura Albatros, 
1988. 
2. Goia, Vistina, Literatura pentru copii şi tineret. Modele formative, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; 
Literatura pentru copii şi tineret – pentru institutori, învăŃători şi educatoare -, Dacia EducaŃional, Cluj-Napoca, 
2003. 
3. Negrilă, Iulian, Literatura pentru copii, Editura Multimedia, Arad, 1996. 
 
 
Concepte operaŃionale: acŃiune, antiteză, autor, basm popular/ cult, comparaŃie, ficŃiune, final, gen literar, 
hiperbolă, imagine artistică, legendă populară/ cultă, moduri de expunere (naraŃiune, monolog, dialog, descriere), 
momentele subiectului, narator, personaj literar, personificare, repetiŃie, temă, titlu, versificaŃie (strofă, vers, 
rimă)  
 

Limba română 
- Stilurile funcŃionale ale limbii române 
- Sunet, fonem, silabă; despărŃirea cuvintelor în silabe 
- Literele. Alfabetul limbii române 
- Semnele ortografice (apostroful, bara oblică, blancul, cratima, linia de pauză, punctul, virgula) 
- Principiile ortografiei limbii române 
- Fondul principal de cuvinte – masa vocabularului 
- RelaŃii semantice: polisemia, sinonimia, omonimia, antonimia, paronimia 
- Câmpul lexical şi câmpul semantic 
- UnităŃile frazeologice 
- Flexiunea numelui (declinare) şi a verbului (conjugare) 
- Substantivul. Clasificare. LocuŃiuni substantivale 
- Articolul. Clasificare 
- Adjectivul. Gradele de intensitate (de comparaŃie) 
- Pronumele şi adjectivul pronominal. Clasificare 
- Numeralul. Clasificare 
- Verbul. Verbe predicative şi nepredicative (copulative şi auxiliare). LocuŃiuni verbale 
- Adverbul. Clasificare. LocuŃiuni adverbiale 
- PrepoziŃia. LocuŃiuni prepoziŃionale.  
- ConjuncŃia. Clasificare. LocuŃiuni conjuncŃionale 
- InterjecŃia 



- Cuvinte coordonate, cuvânt regent, cuvânt subordonat 
- Fraza, propoziŃie principală, propoziŃie principală independentă, propoziŃie regentă, propoziŃie secundară 

(subordonată), propoziŃii coordonate 
- Predicatul verbal şi predicatul nominal. Acordul predicatului cu subiectul (acordul în persoană, acordul în 

număr, acordul în gen, acordul după înŃeles, acordul prin atracŃie) 
- Subiectul.  
- Atributul. Termeni regenŃi 
- Complementul. Termeni regenŃi 
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Metodica predării limbii române în învăŃământul primar 
1. Rolul învăŃătorului în stimularea interesului pentru lectură al elevilor de ciclu primar. SelecŃia textelor şi 
modalităŃi de propunere a lor spre lectură elevilor 
2. ModalităŃi dezvoltare a sensibilităŃii elevilor prin abordarea poeziilor lirice, a textelor de inspiraŃie istorică, a 
prozei lirice 
3. PosibilităŃi de aplicare a analizei stilistice la clasele ciclului primar 
4. Evaluarea – sprijin pentru elevi în autocunoaştere, indicator pentru învăŃător în stabilirea strategiei didactice. 
Rolul evaluării formative în învăŃarea limbii române 
5. PosibilităŃi de inovare de către învăŃător a metodelor de predare-învăŃare a limbii române în ciclul primar 
6. Valorificarea formativă a textelor literare şi nonliterare în ciclul primar 
7. Cultivarea creativităŃii elevilor în cadrul orelor de citire, de elaborare a compunerilor, de rezolvare a 
exerciŃiilor gramaticale 
8. ModalităŃi eficiente de asigurare a relaŃionării conŃinuturilor disciplinei limba materne cu conŃinuturile 
disciplinei limba română 
9. Rolul învăŃătorului în valorificarea conŃinuturilor disciplinelor de învăŃământ din ciclul primar în vederea 
îmbogăŃirii vocabularului 
10. Metode utilizate în formarea deprinderilor de scriere corectă, coerentă la disciplina limba română, în ciclul 
primar 
11. PosibilităŃi de valorificare didactică a disponibilităŃilor creative personale ale învăŃătorului 
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