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„A şti să citeşti […] înseamnă a fi dobândit o tehnică ce nu prezintă valoare şi interes 

decât dacă cel ce ştie să citească înţelege ceea ce citeşte […] faptul că ştii să numeri nu 

înseamnă că ştii matematică.”  

(Robert Dottrens) 

 
În contextul actual, al intensificării eforturilor de redimensionare  a politicii 

educaţionale  în sensul asigurării educaţiei pentru toţi, al egalizării şanselor de acces şi reuşită 
ale tuturor copiilor, indiferent de natura „diferenţelor” dintre ei, se impune abordarea 
psihopedagogică a diversității în învățare. 

 Învăţământul contemporan se îndreaptă, deci, spre o educaţie intelectuală diferenţiată. 
Necesitatea tratării diferențiate a elevilor decurge din cerințele obiective ale societății 

moderne de a asigura cadrul favorabil dezvoltării multilaterale a personalității umane în 
scopul afirmării depline a aptitudinilor și talentului fiecăruia și valorificarea maximă a 
capacităților sale de muncă și creație.  

Ce este diferențierea? 
Diferenţierea înseamnă a obţine ce este mai bun de la fiecare elev, astfel încât acesta să 

poată demonstra: 
• Ce ştie 
• Ce înţelege  

• Ce poate face  
Diferenţierea este adaptarea procesului de învăţare în funcţie de nevoile de învăţare ale 

elevilor. 
Procesul de diferenţiere trebuie să asigure: 

 diferenţierea obiectivelor de învăţare (luarea în considerare a faptului că elevii dispun 
de niveluri diferite de cunoaştere şi înţelegere, că nu au acelaşi stil de învăţare şi nu 
vor învăţa în acelaşi ritm); 

 diferenţierea activităţilor de învăţare (iniţierea de activităţi care să ţină seama 
de stilurile de învăţare şi de preferinţele tuturor elevilor din grup);  

 diferenţierea evaluării (folosirea unor instrumente de 
evaluare variate, multiple, inclusive, instrumente care implică elevii în acţiuni de 
autoevaluare).  

Diferenţierea poate fi clasificată în funcţie de: 
 Sarcină –prin stabilirea unor sarcini diferite pentru elevii cu abilităţi diferite; 

 Rezultat –prin stabilirea unor sarcini flexibile, permiţându-le elevilor să răspundă la 
niveluri diferite; 

 Sprijin – prin acordarea de mai mult ajutor anumitor elevi din grup. 

 Ce este predarea diferenţiată?   
Predarea diferenţiată este un proces ce include plănuirea scopurilor curriculum-ului, a 

strategiilor de învăţare şi predare, a resurselor, a metodelor de învăţare şi predare şi a 
modalităţilor de a interacţiona cu elevii, acordând o atenţie deosebită: 

 Diferenţei dintre elevi în funcţie de abilitate  

 Modalităţilor diferite în care învaţă elevii 
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 Ritmurilor diferite în care învaţă elevii       
Care sunt avantajele unei abordări diferenţiate a învăţării?    

• Crearea unui mediu de învăţare inclusiv 
• Îmbunătăţirea învăţării elevilor 

• Îmbunătăţirea nivelului de performanţă al elevilor 
• Îmbunătăţirea motivaţiei elevilor 

• O folosire mai eficace a resurselor 
• Face mai atrăgător procesul învăţării 

• Reducerea abandonului şcolar 
Instruirea diferenţiată  

 se constituie ca un învăţământ pe măsura elevilor; 

 conduce la formarea capacitătilor de autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învăţare 
continuă; 

 învăţătorul  nu transmite cunoştinţe, ci organizează, îndrumă activitatea de învăţare, 
asistă la formarea capacităţilor de autoinstruire, asigură adaptarea la situaţii noi;  

 permite valorificarea  potenţialului fiecăruia şi în acelaşi timp, identificarea mai 

multor tipuri de indivizi şi stiluri de învăţare; 
 are ca obiectiv principal luarea în considerare a particularităților de vârstă și 

individuale ale elevilor; 
Este necesar ca în activitatea didactică, să se pornească de la nivelul real, atins de 

copil și să se urmarească impulsionarea dezvoltării și pregătirii lui la un nivel superior, prin 

solicitare la eforturi din ce în ce mai mari, dar posibile pentru el. 
Dezvoltarea intelectuală generală şi calitatea cunoştinţelor depind de motivaţia 

elevului pentru învăţătură, de însuşirile morale şi voliţionale ale elevilor, a căror cunoaştere 
este obligatorie pentru desfăşurarea unor munci eficiente. 

Natura, structura şi scopul modurilor de organizare a activităţilor diferenţiate cunosc 

traiecte variate după realităţile educaţionale cărora le sunt destinate. Astfel putem identifica 
următoarele tipuri de acţiuni: 

 terapeutice – destinate elevilor aflaţi în limitele situaţiei normale, dar cu unele lacune 
în cunoaştere, datorate fie unor ritmuri mai lente, fie unor situaţii de adaptare mai 
greoaie la sarcinile didactice, precum şi datorită unor momente critice în dezvolatrea 

psihofizică; 
 recuperatorii - destinate elevilor aflaţi în situaţii de deficienţă uşoară (dizarmonii ale 

proceselor psihice - gândire, atenţie, memorie, limbaj sau noncognitive, cum ar fi cele 
de natură motivaţională, volitivă, relaţională); 

 de suplimentarea programului de instruire destinat elevilor care dispun de 

capacităţi şi abilităţi sau de structuri motivaţionale și preferenţiale conturate şi 
orientate favorabil spre o anumită disciplină; 

 de orientare sau reorientare, verificare şi control, destinate celor care solicită sau li 
se impun asemenea programe. 
Învăţământul diferenţiat vizează adaptarea activităţii de învăţare îndeosebi sub 

raportul conţinutului, al formelor de organizare şi al metodologiei didactice la posibilităţile 
diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu lor, unor grupuri de 

elevi sau chiar fiecărui elev în parte. 
 Obiectivele diferenţiate ale învăţării pot fi formulate astfel: 

 Toţi elevii trebuie să poată să… 

 Elevii ar trebui să poată să… 
 Unii elevi ar putea să fie capabili să… 

Ce strategii pot fi folosite pentru a răspunde diferenţelor dintre abilităţile elevilor? 
 Sarcini de niveluri diferite de dificultate 
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Sarcinile diferenţiate presupun activităţi ce încep cu sarcini scurte, uşoare, de sine stătătoare 
ce devin treptat mai lungi şi mai flexibile. Elevii vor realiza apoi activitatea şi, dacă aceasta 

este bine concepută, toţi se vor simţi provocaţi.                   
 Alegere 

Elevii pot selecta una din sarcini, ce îi interesează şi care îi va provoca, însă care nu este peste 
nivelul lor.  

 Sarcini suplimentare 

Este indicat să punem la dispoziţie o sarcină pretenţioasă care presupune o rezolvare flexibilă. 
 Tehnica întrebărilor şi răspunsurilor 

La întrebările generale puse unui grup răspund de obicei cei mai rapizi, mai capabili. 
Selectând copiii şi punând fiecăruia întrebări de un nivel corespunzător, putem provoca mai 
mulţi din grup în cea mai mare parte a timpului.  

 Munca în grup 
Apelul la  munca în grup este o strategie ce poate contribui la depăşirea lipsei de încredere. A 

lucra individual poate fi mai degrabă descurajant pentru unii elevi. Grupurile pot fi bune 
pentru elevii care au nevoie de sprijin – alţi membri ai grupului îşi vor asuma 
responsabilitatea pentru explicarea sarcinilor şi a subiectelor.  

Moduri de organizare a instruirii diferențiate și individualizate 

În scopul obținerii unor rezultate bune, un rol deosebit îl are alegerea adecvată și la timp 

potrivit a modurilor de organizare a procesului de învățământ.  
 Activitatea colectivă - informațiile se transmit de către profesor tuturor elevilor dintr-

o formație de studiu (frontal); 

 Activitatea pe grupe omogene - alcătuite după un anumit criteriu; 
 Activitatea pe grupe eterogene - constituite după preferințele elevilor pentru o 

anumită activitate; 
 Activitatea individuală, independentă. 

Fișele diferențiate pe grupe de nivel pot fi încadrate într-unul din următoarele principii de 

organizare a materialului aplicativ: 
 Dozarea diferențiată a volumului de lucru în cadrul aceleiași sarcini didactice; 

 Amplificarea treptată a sarcinilor didactice; 
 Enunțarea de sarcini diferite fiecărei grupe de elevi. 

Tratarea diferenţiată a elevilor trebuie stimulată şi susţinută de către învăţător prin 

repartizarea unor sarcini diferenţiate şi ca teme pentru acasă, prin controlul şi evaluarea 
sistematică a rezultatelor.   

 Temele pentru acasă pot fi: 
 de perfecţionare -pentru elevii foarte buni 
 de consolidare -pentru elevii buni; 

 de recuperare -pentru elevii care întâmpină dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor; 
 facultative - pentru elevii de excepţie, care pot rezolva sarcini mult deasupra 

manualului.  
Evaluarea diferenţiată    

• evaluarea este o componentă esenţială a predării diferenţiate ; 

• evaluarea diferenţiată este fundamentală pentru ca experienţa evaluării să fie una 
pozitivă pentru toţi elevii la toate nivelurile de abilitate.  

 Strategii de abordare a evaluării diferenţiate:         

 Prezentarea aceleiaşi sarcini tuturor elevilor şi diferenţierea ei în funcţie de rezultate; 
 Conceperea unor teste cu secţiuni diferențiate;    

 Secţiunile mai dificile sunt rezolvate numai de unii elevi; 
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 Structurarea sarcinilor astfel încât elevii mai capabili să abordeze sarcinile mai 
pretenţioase, asigurându-vă în acelaşi timp că cei mai puţini capabili se confruntă încă 

cu activităţi incitante care să merite efortul; 
 Conceperea unor teste diferenţiate; 

Elevii cu abilităţi diferite rezolvă diferite teste, având un element comun   în unele cazuri. 
Complexitatea procesului de tratare diferențiată a elevilor face necesară cunoașterea 

cât mai exactă a tuturor elementelor componente. Alegerea celor mai eficiente metode de 

lucru, a mijloacelor necesare, adică stabilirea întregului program de lucru au ca scop creșterea 
continuă a randamentului școlar. 

Astfel putem avea: 
a) cerinte comune pentru toti elevii; 
b) cerinţe diferenţiate; 

-sarcini identice, timp diferit; 
-sarcini diferite, dar în acelaşi timp; 

-sarcini diferite, timp diferit; 
-sarcini diferite după posibilitatea copilului; 
-fişe identice cu sarcini progresive;  

c) activităţi individuale cu teme diferite. 
Învăţarea individualizată  

 este un mod de abordare educaţională care vizează contribuţia fiecărui copil adusă la 
situaţia predării şi învăţării;  

 promovează principiile toleranţei şi echităţii, răspunzând unei game largi de calităţi, 

stiluri de învăţare, nevoi şi personalităţi ale copiilor  din  clasă.  
Predarea individualizată are loc atunci când cadrul didactic şi copilul se influenţează 

reciproc, între ei stabilindu-se o relaţie de comunicare bazată pe încredere şi sinceritate. 
 Fişele de muncă independentă constituie un sprijin eficient în realizarea diferențierii 
activității. 

 După funcțiile îndeplinite, fișele de muncă independentă sunt de mai multe categorii:  
 Fișe de recuperare (pentru elevii rămasi în urmă la învățătură); 

 Fișe de dezvoltare (pentru elevii buni si foarte buni); 
 Fișe de exercitii (pentru formarea priceperilor si deprinderilor); 
 Fișe de autoinstruire (pentru însusirea tehnicilor de învățare individuală si 

independentă),  
 Fișe de evaluare (pentru constatarea nivelului de pregătire și asigurare a feed-back-

ului). 
Problema diferenţierii învăţământului creează un spaţiu întins pentru creativitatea 

cadrului didactic, acesta având la îndemână o paletă largă de strategii corespunzătoare 

stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui copil.  
După modalitatea senzorială implicată există 3 stiluri de învățare de bază: vizual, 

auditiv, tactil-kinestezic.  
 Elevii auditivi învaţă cel mai bine ascultând şi vorbind – ei îşi amintesc instrucţiunile 

verbale fără să fie nevoiţi să şi le noteze. 

 Elevii vizuali preferă să-şi amintească folosindu-şi ochii – ei apreciază când profesorii 
folosesc diagrame, imagini şi prezentări vizuale pentru a completa prezentarea orală. 

 Elevii tactil-kinestezici preferă învațarea prin activități motrice. 
După ce este identificat stilul de învățare, elevii împreună cu profesorii și părinții 

acționează pentru dezvoltarea lui. 

Inteligențele multiple au o relevanță deosebită în instruirea diferențiată a elevilor din 
clasele primare.   

Teoria inteligenţelor multiple  
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 constituie o altenativă a muncii diferenţiate;  
 o strategie modernă de instruire interactivă ; 

 contribuie la îmbunătăţirea performanţelor şcolare; 
 oferă un număr mare de instrumente didactice a căror utilizare asigură centrarea 

demersului didactic pe elev. 
 Cadrele didactice pot juca, deci, un rol semnificativ în identificarea, dezvoltarea şi 
exploatarea acestor inteligenţe în contexte educaţionale formale, nonformale sau informale cu 

scopul de a eficientiza procesul de predare-învăţare-evaluare. Tehnicile şi materialele 
utilizate în procesul instructiv-educativ pot fi grupate în funcţie de tipul de inteligenţă 

predominant. 
Un învățământ cu adevărat democratic trebuie să dea satisfacție tuturor categoriilor de 

elevi, de la cei cu cerințe educative speciale şi până la cei cu aptitudini superioare în 

domeniile intelectuale. 
 Educaţia integrată se referă la faptul că fiecare copil trebuie integrat într-un program 

adecvat de educaţie. Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la 
modul, stilul, ritmul şi specificul învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au 
particularităţi ce îndreptăţesc  un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea 

sarcinilor de  învăţare – copiii cu cerinţe educative speciale. 
 Educația școlară a copiilor cu cerințe educative speciale trebuie sa corespundă 

nevoilor de dezvoltare a copiilor, presupune evaluarea adecvată a potențialului lor de 
învatare/dezvoltare și implică asigurarea reabilitării – recuperării – compensării 
deficiențelor/tulburărilor, dificultăților de învățare. 

 Procesul integrării educaționale a copiilor cu cerințe speciale în educație presupune 
elaborarea și aplicarea unui plan de intervenție individualizat, centrat pe folosirea unor 

modalități eficiente de adaptare a curriculumului și pe diversificarea ofertelor de învățare în 
cadrul lecțiilor. 

Clasa eterogenă este caracterizată de diversitate, din perspectiva diferenţelor de 

dezvoltare, stil de învăţare şi alte particularităţi ale copiilor care  o alcătuiesc. Astfel, în 
clasele din şcolile de masă se întâlnesc și copii cu un nivel intelectual mai ridicat. Pentru a 

realiza un climat accesibil educării acestora, una dintre condiţii este adaptarea strategiilor 
didactice. 
 Strategiile de învăţare care se impun în educaţia copiilor supradotaţi sunt mult mai 

variate şi diferenţiate decât par la prima vedere, deoarece, aceşti copii, chiar dacă au 
capacitatea de a înţelege mai bine şi aptitudinea de a memora şi reţine cu mai multă uşurinţă 

informaţiile, de a prelucra mai rapid cunoştinţele, nu toţi sunt elevi autonomi şi nu toţi au 
strategii de învăţare optime şi pe deplin formate.  
 Pentru a obține rezultatele dorite, pentru a realiza un învățământ de calitate, trebuie să 

se creeze condiții optime pentru învățare, să se creeze situatii stimulatoare pentru toți copiii, 
trebuie formată motivația intrinsecă prin asigurarea unei participări active la lecție astfel încât 

elevii să-și însușească cunoștințele prin efort propriu. 
Abordarea diferențiată a conținuturilor pentru formarea competențelor de citit-scris 
 Ciclul achiziţiilor fundamentale contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor, îi 

familiarizează cu cele mai eficiente tehnici sau instrumente ale activităţii intelectuale. A-i 
învăţa pe şcolarii mici să citească şi să scrie, în perspectiva evoluţiei lor viitoare, înseamnă a-i 

învăţa cum să înveţe. Procesul familiarizării elevilor cu cititul – ca instrument al învăţării – se 
realizează într-o perioadă de timp relativ lungă.  
 Cititul şi scrisul deschid şcolarului mic noi posibilităţi de cunoaştere a realităţii, noi 

forme ale comunicării între oameni, permit trecerea de la faza gândirii şi comunicării 
situaţionale la cea bazată pe concept. Temelia întregii munci de învăţare se pune în ciclul 
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achiziţiilor fundamentale, în bună măsură în clasa I, prin însuşirea de către elevi a 
elementelor de bază ale deprinderilor de citire şi scriere. 

Chiar de la începutul şcolarităţii este necesară identificarea capacităţii de învăţare a 
elevului, cunoaşterea zestrei intelectuale a acestora, a acumulărilor obţinute anterior. 

Integrarea adecvată a copilului în activitatea instructiv-educativă are loc dacă învăţătorul 
cunoaşte „aptitudinea de şcolaritate” a fiecărui copil. 
 Astfel, observăm că unii copii întâmpină dificultăţi în pronunţarea corectă a 

cuvintelor, următoarele defecte fiind întâlnite mai des: 
• bâlbâiala –defect care cere răbdare şi înţelegere pentru a fi corectat; 

• omiterea unor sunete din vorbire ( „poi” în loc de „ploi”, „stadă” în loc de „stradă” ); 
• înlocuirea unor sunete cu altele ( r cu l– „calte” în loc de „carte” ); 

• vorbirea incorectă din cauza neatenţiei ; 
• graba de a formula răspunsurile la întrebările puse ; 

• hipoacuzia – dificultatea copilului de a percepe în mod diferenţiat, distinct, sunetele 
limbii (confundă sunetele b – t ; b – d ; c – g ). 

După depistarea defectelor de vorbire ale elevilor se organizează activități de corectare a 

pronunţiei prin: 
o exerciţii de coordonare a respiraţiei; 

o jocuri de mişcare ce exersează corect actul respirator; 
o imitarea sunetelor; 
o frământări de limbă. 

 După ce cadrul didactic cunoaşte posibilităţile elevilor din clasa sa, poate să-şi 
organizeze activitatea diferenţiată, iar atunci când constată o problemă, stabilește şi cauzele 

care au determinat-o.  
 Diferențierea învățământului ca modalitate de sprijinire a elevilor în activitatea de 
învățare a citit-scrisului la nivelul posibilităților individuale se realizează în lectie, mai ales în 

acea parte a lecției care vizează fixarea, aprofundarea si aplicarea cunoștințelor. 
Învăţarea citirii şi a scrierii este un proces individual. Activitatea de învăţare a cititului 

se realizează prin efortul personal al elevilor. Elevul cucereşte pas cu pas o nouă literă, 
înaintează tot cu paşi mici în descifrarea unei silabe, a unui cuvânt, a unei propoziţii, a unui 
text. 

 Individual poate alcătui propoziţii din literele alfabetului decupat, poate ordona 
cuvintele într-o înlănţuire logică, poate completa cuvintele cu silabele care lipsesc, poate găsi 

litera nouă într-un text dat. Și în ceea ce priveşte scrisul apare individualizarea, la ritmul 
scrisului. 
 Pentru impunerea unui caracter formativ procesului de însuşire a deprinderilor de 

citire şi scriere, trebuie să îmbinăm metodele tradiţionale cu cele moderne, care să solicite 
toate procesele psihice şi capacităţile intelectuale, care să facă din lecţiile de citit-scris, lecţii 

vii, antrenante. 
În practica învăţământului românesc, procesul de învăţare a citit-scrisului se bazează 

pe metoda fonetică, analitico-sintetică. 

 Metoda fonetică, analitico-sintetică  
 metoda de bază folosită în învăţarea citit-scrisului; 

 metodă care pune în evidenţă caracterul fonetic al limbii române, corespondenţa între 
sunet şi literă.   

 Diferenţierea activităţii se poate realiza și prin exerciţii variate, gradate care conduc la 

interiorizarea acţiunii, la automatizarea reacţiei. Exerciţiile trebuie diferenţiate după forma şi 
conţinutul acţiunii şi trebuie să fie mai mult sau mai puţin colective. 

 Elevii care întâmpină dificultăți în însusirea deprinderilor de citire și scriere vor fi 
antrenați în efectuarea a numeroase exerciții de analiză si sinteză fonetică, de exprimare 
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articulată a cuvintelor, în timp ce elevii care manifestă disponibilități deosebite pentru 
însușirea limbii române vor fi solicitati să realizeze sarcini cu un grad mai mare de dificultate. 

Spre exemplu, după studierea unui anumit sunet si a literei corespunzătoare, elevii buni pot fi 
solicitați să descifreze un text nou, pe când cu elevii care întâmpină dificultăți se pot continua 

exercițiile de analiză si sinteză fonetică. 
 Consider că metoda fonetică-analitico-sintetică şi exerciţiul sunt manierele de lucru la 
care trebuie să apelăm permanent şi sistematic de-a lungul întregului proces de formare a 

competențelor de citit-scris.  
Strategia diferențierii învățământului conduce la o gama foarte variată de forme de lucru și 

modalități de organizare a activității didactice. O lecție modernă se poate construi prin 
concursul diferențiat al elevilor, aceasta realizându-se prin natura solicitărilor pe care le 
adresăm elevilor. 

 Pentru elevii cu un nivel scăzut la învățătură, eventual cu un ritm mai lent de activitate 
intelectuală, cu posibilități limitate, ne orientăm spre sarcini de nivel reproductiv și de 

recunoaștere pentru a-i ajuta să realizeze obiectivele programei la nivel de limită (realizați 
corespondența, subliniați cuvintele care…, dați exemple de… etc). 
 O altă categorie de sarcini angajează intelectul mai plenar, fiind vorba de exerciții mai 

complexe, care solicită transfer de cunostințe, rezolvări variate (ordonați silabele în cuvinte, 
ordonați cuvintele în propoziții). 

 O a treia categorie de sarcini se înscrie în planul creativității. Li se cere elevilor să 
interpreteze, să descopere noi aspecte / relații, sau să inventeze. Lecției trebuie să i se acorde 
tot mai mult un caracter problematic, de cercetare.  

Optimizarea lecţiilor de citit-scris extinde sfera de activitate directă şi eficientă a elevilor prin 
jocuri didactice, care intră ca elemente alternative în desfăşurarea activităţii didactice ce 

stimulează, și dezvoltă capacităţile intelectuale.  
 Instruirea programată de calculator presupune diferențierea lucrului prin 
individualizare. Elevul are astfel posilbilitatea de a lucra în ritmul lui, de a repeta secvențe, de 

a apela la punctele de sprijin oferite de jocul on line. 
 

 

SURSE: 
 Ghid pentru diferenţierea învăţării şi predării (suport de curs)– 2005 

 Instruirea diferențiată (suport de curs) - 2012 
 Anca Ioana Ene - ,,Tratarea diferențiată a elevilor în însușirea cititului și scrisului la 

clasa I” – 2011;  
 Mariana Norel - ,,Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar” 

–2010. 
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FIȘE PENTRU ABORDAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR LA CLR – CLASA I 

 

FIȘĂ  DE LUCRU structurată pe trepte progresive de dificultate 

U. Î. Propoziție. Cuvânt. Silabă. Sunet. Subiectul: Propoziția 

1. Comunicăm despre rechizitele școlarului.  

 

 

 

 

 

2. Alcătuim propoziții despre: 

 

 

 

 

 

3. Alcătuim propoziții din două cuvinte despre: 

 

 

 

 

 

4. Caută al doilea cuvânt din propoziție. 

 

 

                        

             _________________                  ___________________ . 

 

 

 

 

               _________________             ____________________. 
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5. Ce face?                                                   Ce fac? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ADAUGĂ PRIMELE CUVINTE ÎN PROPOZITIE. 

 

 

_____________      _____________    ______________ . 

 

 

 

 

_____________    _____________   ______________  . 

7. COMPLETEAZĂ PRIMUL ȘI ULTIMUL CUVÂNT. 

 

 

_______________    ______________   ______________ . 

 

8. FETIȚA SE NUMEȘTE ANA. FORMULEAZĂ PATRU PROPOZIȚII ASTFEL 

ÎNCÂT NUMELE EI SĂ OCUPE DIVERSE POZIȚII ÎN PROPOZIȚIE. 

 

 

 

______________  ______________   _____________   ______________ . 
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FIŞĂ DE LUCRU CU CERINȚE DIFERENȚIATE 
  

Recapitularea literelor a, m, r, u, n, e, i, c, o 
 

Activitate frontală dirijată diferențiată.  
 

 Citirea selectivă a cuvintelor / propozițiilor. 

ac  mere   carie   Anca    Oana are un canar.  
ai  nuca   inima   Marin  Nicu e mai mic.  

ea  mare   numere  Rica  Erica are mure.  
eu  urme   iunie   Carmen Marin e marinar.  
rac  cana   rumene  Iancu  Rica ia un mac. 

mai  iarna   mirare   Crina  - Cum e cana? 
car  miner   mecanic  Ene  Eu am mere acre. 

nuc  morar   marinar  Irina  Miron are o oaie. 
corn  cocor   camion  Oana  Crina nu e cu noi. 
 

Activitate diferentiată pe grupe eterogene 
 

 Jucaţi-vă cu literele şi formaţi cuvinte, apoi citiți-le: 

 

a   c   r  m  n  i r  e      m  r  u  n  e   a   e    r 

 

Activitate frontală dirijată diferențiată  

 

 Despărţiţi în silabe cuvintele din primele trei coloane. 

 

 Completați cuvintele cu silabele potrivite: 

Ma- __, Ni-__, me- __, nu-__, ra- __, I-__-__, ca- __, ca- __- __ 

 
Activitate diferențiată pe grupe omogene  
 

 Transcrieți cuvintele de pe mere. 
 

 

 

   morar   corn   orar   Corina 

 

 

 

 Transcrieți propozițiile: 
Crina ia un mac. 

Camera mea e mare. 

   

 Delimitaţi cuvintele în propoziţii, apoi transcrieți.  

 

Crinaiaunmac. 

 

Camerameaemare. 
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 Ordonaţi cuvintele în propoziţie, citiți apoi scrieți pe tablă și pe caiete: 

 

e Nicu  mecanic. 

 

curcan. are Crina un 

 

ia Oana orar un nou. 

 

Activitate frontală dirijată diferențiată  
 

 Dictare 

car, nor, minor, arc, orar, cocor , camion 
Rica ia un mac. 

 
Corina are mere rumene.  
Nicu e cu ........ 

 

Activitate suplimentară  

 
 Scrieți însusiri pentru mere.  

 

 Răspundeți la întrebarea: 
- Cum e cana? 

............................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

FIȘĂ DE EVALUARE - structurată pe niveluri de învățare diferențiate 

Literele a – c 

 

NIVEL MINIM NIVEL MAXIM 

1. Realizează corespondența între litera de 

mână și cea de tipar: 

a    e   m    n   r   o   u     i 

m   a   e   r     o   u   i    n 

1.Completează cu silabele potrivite pentru 

a forma cuvinte: 

ca-__   me-__   mi-__    nu-__    o-__ 

2. Realizează corespondența între imagine 

și litera inițială: 

c             m             n               r               

 

 

 

2.Scrie cuvântul potrivit pentru imaginile: 

 

3. Desparte în silabe (oral) cuvintele de mai 

sus și scrie numărul de silabe sub fiecare. 

 

3.Potrivește silabele pentru a forma cel 

putin 4 cuvinte, apoi scrie-le: 

E    cu     mu    ma   Ni   re    nar  ca Co na    ri    

on   ca    mi 

4. Copiază cuvintele: 

rama, mac, mure, Ema, Rica, Nicu 

 

4.Transcrie corect propozițiile: 

Camiareuncanarmic. 

Onuemecanicmare. 

5. Transcrie literele și cuvintele: 

A, m, r, a, u, N, e, r, c, C 

mare, nume, car, Cora, Oana. 

5.Dictare  

Rica are un arc mare.  

Nicu e marinar. 

Corina ia un mac. 

- Erica are un rac? 

 

 

 

 

 


