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 În contextul invățământului special, perioada ciclului primar reprezintă

începutul activităţii de însuşire de către copil a actului lexico-grafic,

cuprinzând două etape: preabecedară și abecedară . Perioada postabecedară

subordonându-se ciclului gimnazial.

 În această perioadă se urmăreşte dezvoltarea, prin activităţi specifice a

comunicării orale şi activizarea vocabularului precum şi exersarea , formarea

comportamentelor grafice de bază.

 Finalităţile perioadei preabecedare constau în însuşirea de către elevi a unor

informaţii referitoare la propoziţie, cuvânt, silabă, sunet. Acestea sunt

elementele definitorii la care se raportează cadrele didactice şi care

pregătesc etapa însuşirii deprinderilor lexico-grafice.

 Finalitățile perioadei abecedare constituie învăţarea alfabetului şi însuşirii

citit-scrisului. Dacă pentru copilul din şcoala publică această perioadă

corespunde clasei I, în şcoala specială, o parte dintre elevii cu DMM.

dobândesc abilităţi lexico-grafice de citit-scris până în clasele a IV-a, a V-a.



Particularități psihopedagogice ale actului lexico-

grafic la elevii cu deficiență mintală din ciclul 

primar

* În Școala specială întâlnim următoarele caracteristici 

psihopedagogice ale citit- scrisului:

➢ Prezența mare a tulburărilor de pronunție;

➢ Elevii își fixează privirea pe un câmp perceptiv îngust, care la 

început corepunde unei litere;

➢ Citirea și scrierea grafemelor, cuvintelor se realizează într-un 

ritm lent;

➢ Nu înțeleg sensul cuvintelor citite, citirea fiind adesea 

neconștientizată;

➢ Invățarea cu suport concret- intuitiv;

➢ Dificultăți accentuate în coordonarea oculo- motorie;

➢ Dificultăți în menținerea interesului și capacității de 

concentrare în realizarea sarcinii didactice.



Educarea comunicării orale începe prin a ajuta elevii să desprindă cuvintele 

din vorbire, să diferenţieze sunetele, să se exprime verbal adecvat.  Având 

în vedere particularităţile psihico-motrice ale copilului cu dificultăţi de 

învăţare educarea limbajului presupune pentru începutul perioadei 

preabecedare :

 Efectuarea unor execiţii specifice de antrenare a aparatului fonoarticulator;

 Exerciţii de gimnastică respiratorie pentru realizarea echilibrului dintre 

inspir-expir şi sincronizarea  între actul respirator şi vorbire;

 Exerciţii pentru educarea auzului fonematic;

 Exerciţii de atenţie auditivă şi vizuală.

 Antrenarea aparatului fonoarticulator se realizează prin exerciţii de tipul:

 gimnastica maxilarelor: exerciţii de închidere şi deschidere a gurii liber şi cu 

rezistenţă, mişcarea maxilarului inferior de la dreapta la stânga;

 gimnastica limbii: scoaterea şi retragerea limbii , limba în formă de săgeată, 

de lopată, mişcarea limbului în sus şi în jos;

 gimnastica buzelor: ţuguierea buzelor, suflatul, fluieratul, vibrarea buzelor.



 Aceste exerciţii specifice, în principal, activităţilor de terapie 

logopedică, se pot utiliza în diferite momente în contextul activităţilor 

de comunicare, sub formă de jocuri-exerciţii contribuind la relaxarea 

elevilor şi pregătind terenul pentru corectarea unor sunete. Educarea 

echilibrului dintre inspir-expir poate fi realizată sub formă de jocuri de 

mişcare însoţite sau nu de vobire. Copii pot realiza prin imitaţie 

următoarele tipuri de exerciţii:

 umflatul baloanelor, aburirea unei oglinzi; inspir şi expir alternativ pe nas 

şi gură; suflatul în lumânare, apă cu paiul, a unor obiecte uşoare de pe 

masă, suflatul în perdea (de exemplu: facem valuri!);

 jocuri de mişcare însoţite de text şi cânt (de exemplu: „Bate vântul 

frunzele”);

 emiterea unor exclamaţii, unor interjecţii, onomatopee, silabe.



 Educarea auzului fonematic este esenţială pentru diferenţierea 

sunetelor, perceperea silabelor şi a cuvintelor pentru realizarea 

unui control auditiv corect. În această etapă se fac urmatoarele 

tipuri de exerciţii:

 exerciţii de imitare a onomatopeelor în şoaptă, apoi cu voce 

tare, în ritmuri diferite: şarpele, pisica, vântul, etc.;

 exerciţii de pronunţare a unor serii de silabe care au în 

componenţa lor sunete apropiate: „pa-ba, ta-da, si-zi, etc.”;

 exerciţii pentru diferenţierea consoanelor surde cele sonore: 

„cât-gât, paie-baie, varsă-varză”;

 exerciţii de pronunţare ritmică, proverbe, ghicitori, poezii 

simple.

 Exerciţiile de atenţie auditivă şi vizuală se realizează prin 

analiza şi sinteza la nivel de propoziţie, cuvânt, silabă, sunet.



 Metodica predării-învăţării disciplinelor din aria curriculară Limbă şi 

Comunicare instituie ca metodă de bază, pentru învăţarea achiziţiilor de 

tip lexic şi grafic-metoda fonetică analitico-sintetică. 

 Presupune organizarea demersului didactic- terapeutic, pornind de la 

mijlocul de comunicare real, punând accent pe pronunțarea diferențiată 

a sunetelor.

 În perioada preabecedară, această metodă este utilizată în activităţile de 

familiarizare a elevilor cu propoziţia, cuvântul, silaba, sunetul. În 

contextul învăţământului integrat şi a celui special, această metodă este 

utilizată preponderent în activităţile de educare a limbajului. Dată fiind 

importanţa ei trebuie punctate valenţele didactico-metodice ale 

demersului de analiză şi sinteză fonetică. 

 Acestă metodă are două etape: analiza fonetică şi sinteza fonetică.

 Succesul analizei şi sintezei fonetice este obţinut dacă se realizează 

participarea simultană a multor analizatori pentru educarea atenţiei în 

actul de comunicare. 



Sugestii activități de familiarizarea elevului cu 

sunetul

Copii manipulează jetoane/ 

jucării și pronunță 

corect sunetul în 

diferite poziții

Mijloace didactice: jocul 

sunetelor,invățăm 

literele, jucării 

,

Poezie A, de Vali Slavu,

Resurse:https://www.facebook.com

/groups/195053123959738/ 



Poezii și ghicitori



Jocuri asociere sunet inițial 
*Joc in castru sunete/ litere * Prinde cârligul  

cuvântul indicat 

*Puzzle- asociere imagine cu sunet inițial



ACTIVITATE INTEGRATĂ

* Amprenta * Puzzle imagini sunet 

personală  inițial  



ACTIVITATE INTEGRATĂ

* Amprenta personală

*Realizează 

puzzle



⚫ Metoda globală (“priveşte şi spune”) – copilului i se dau cuvinte scrise
pe cartonaşe şi le asociază cu obiectul sau imaginea.

⚫Metoda multisenzorială – analiza senzorială :pipăit, văz, auz.

⚫ Metoda naturală (Freinet) – copiii povestesc din experienţa lor zilnică,
textul este înregistrat, apoi scris; crează o stare afectivă pozitivă.

⚫Metoda funcţională – citirea unor texte scurte legate de interesele copiilor

⚫ Metoda abţibildurilor – mai întâi se lipesc abţibildurile şi după aceea se
citeşte textul.

⚫ Metoda digitală – folosirea cd-ului educațional: ex. INVĂȚ SĂ CITESC

PITICLICK

METODE DE ÎNVĂŢARE A CITITULUI



SOFTURI EDUCAȚIONALE:

* Soft educațional- Piticlic

* www. Logorici.com- alfabetul in imagini

https://www.youtube.com/channel/UCjrrl1juMbGe8UW2MsA4WPw

* Soft educațional- Abecedarul copiilor

https://www.youtube.com/watch?v=nj_EuWiSzsA

https://www.youtube.com/watch?v=nj_EuWiSzsA


 Astfel, simultan cu analizatorul auditiv trebuie exersată şi 

antrenată şi participarea analizatorului vizual. Acest lucru se 

realizează prin familiarizarea elevilor cu reprezentarea grafică 

a metodei. Copiii trebuie obişnuiţi să utilizeze simbolurile grafice 

ale acestei metode:

Propoziţie            Cuvinte            Silabe                Sunete



1. Separarea propoziţiei din comunicare

 Pe baza materialului concret intuitiv (ilustraţiile din manual sau alt material 

didactic sugestiv) se organizează o comunicare orală care îi orientează pe elevi 

în formarea unor propoziţii. Se optează pentru un enunţ sintetic şi accesibil de 

redat pentru elevi cu cuvinte puţine şi uşoare. 

2. Reprezentarea grafică a enunţului:

ANA ARE ALUNE.

o Pentru uşurarea percepţiei copilului cu dificulţăţi de învăţare se pot marca 

simbolurile grafice prin culori diferite.

3. Delimitarea cuvintelor din propoziţie şi reprezentarea lor grafică

ANA ARE ALUNE.

 Cuvintele se separă din propoziţii prin marcarea lor prin bătăi din palme. Apoi 

se reprezintă grafic cuvintele. Profesorul psihopedagog va insista pe exerciţii 

de pronunţare corectă a primului cuvânt, a celui de-al doilea. Copiii vor fi 

sprijiniţi să sesizeze, în funcţie de orientarea spaţială stânga dreapta, locul 

fiecărui cuvânt în propoziţie.



4.Despărţirea cuvintelor în silabe şi reprezentarea grafică a silabelor

 Fiecare cuvânt va fi despărţit în silabe succesiv, folosind un anumit procedeu. Este 

indicat, în funcţie de particularităţile elevului, a se recurge la un anumit algoritm fix 

de marcare a cuvintelor, silabelor, sunetelor.

 Dacă pentru cuvinte se optează la bătăile din palme, la despărţirea în silabe, cel mai 

indicat procedeu este poziţionarea mânii copilului sub bărtia profesorului şi a lui pentru 

perceperea tactilă a deschiderii gurii la pronunţarea fiecărei silabe. Se mai pot marca 

şi prin bătăi ritmice în masă  sau bătăi din picior. Oricare procedeu este utilizat 

concomitent cu rostirea fiecărei silabe din cuvânt.

5. Separarea sunetelor din fiecare silabă şi reprezentarea lor grafică

 Pentru ca elevii să sesizeze auditiv sunetele se poate folosi un anume procedeu: 

pronunţarea accentuată a fiecărui sunet din silabă. Se fac exerciţii de percepere 

auditivă a locului sunetului în cuvânt: iniţial, median, final.

ANA ARE ALUNE.



6. Identificarea şi separarea unor sunete familiare începând cu vocalele 

(„a”, „o”, „u”, „i”, „r”, „l”, etc) 

 Se optează pentru sunetul dorit, se precizează poziţia sunetului în cuvânt şi se 

dau exemple care conţin sunetul indicat în anumite poziţii: iniţial, final, 

median

ANA ARE ALUNE.



METODA FONETICĂ ANALITICO SINTETICA 

JOC -jetoane LITERĂ CU 

LITERĂ



 În perioada preabecedară, concomitent cu educarea comunicării orale se 

realizează şi antrenarea comportamentelor grafice ale elevilor.

 Acum se evaluează calitatea şi cantitatea achiziţiilor psihomotrice ale 

elevilor, precum şi calitatea actului grafic. Deseori, se constată că unii 

copii sunt fie ambidextri (folosesc ambele părţi ale corpului – sânga, 

dreapta), fie nu au fixată lateralitatea (scriu când cu mâna stângă, când 

cu mâna dreaptă), fie sunt stângaci. Aceste aspecte de ordin psihomotric 

pot fi constatate la copilul cu deficientă mintală chiar şi în ciclul 

gimnazial.

 Particularităţi de ordin metodic:

 1.Antrenarea motricității globale

 Elevii vor desfăşura anumite jocuri – exerciţii pentru antrenarea 

membrelor superioare şi a membrelor inferioare. Astfel, vor fi executate 

acţiuni diverse cu mâna dominantă, respectând principiul de la simplu la 

complex. De exemplu, copii vor bate toba, bat în masă în diferite ritmuri, 

bobinează până la acţiuni ce presupun inclusiv implicarea  motricităţii 

fine, cum ar fi încheiat-descheiat nasturi, distribuirea unor jetoane/cărţi 

de joc, înşirare de mărgele.



 Pentru antrenarea membrelor inferioare se pot executa foarte 

multe exerciţii: variante de mers („mersul piticului”, „săritura 

broscuţei”, „suntem soldaţi” etc.), variante de alergare, 

săritură. 

 Exersarea motricităţii globale contribuie în mod direct la 

educarea şi fixarea lateralităţii.

 Pe de altă parte, se realizeză activităţi pentru dezvoltarea 

abilităţii motrice generale prin exersarea gesturilor 

fundamentale: gestul rectiliniu (mişcare de tip orizontal, de la 

dreapta la stânga şi invers, de tip vertical, de sus în jos şi invers), 

gestul rotativ (mişcarea de rotaţie dinăuntru în afară şi invers cu 

sau fără menţinerea distanţei faţă de un punct dat) şi gestul 

polimorf (caracterizat prin mişcări variate şi complexe).



2. Dezvoltarea coordonării motrice

 Se vor organiza activităţi pentru coordonarea ochi-mână, mână-

picior, coordonare bimanuală (stânga-dreapta):

 identificarea şi plasarea unor obiecte din mediul familiar în 

funcţie de reperele date;

 exerciţii de familiarizare cu instrumente de scris (creioane 

cerate, cretă, creioane colorate, stilou);

 exerciţii de dactilo-pictură;

 urmărirea cu mâna a anumitor trasee ( labirintul );

 lovirea mingii alternativ cu mâna şi piciorul;

 trecerea unei bile dintr-o mână în alta;

 aruncarea mingii la ţintă (coş, popice, etc.).



3.Antrenarea motricităţii fine

 Se pot realiza exerciţii ce presupune abilităţi esenţiale pentru 

executarea actelor grafice ulterioare:

 exerciţii de imitare a cântatului la pian, tobă, fluier;

 exerciţii de tactare a ritmurilor diferite alternativ, simultan cu mâna şi 

piciorul;

 exerciţii de mimare a zgomotelor produs de ploaie de intensităţi diferite 

(plouă liniştit, plouă tare, tună, etc);

 exerciţii de manipulare a plastilinei (bile, turtiţe, firimituri, bastonaşe, 

colăcei);

 exerciţii de acoperire a unui contur cu plastilină prin aplatizare şi 

întindere;

 exerciţii de mâzgâlire pe spaţiul foii;

 exerciţii de haşurare în contur mare;

 jocuri cu incastre;

 asamblări puzzle; 



3.Antrenarea motricităţii fine

Se pot realiza exerciţii ce presupune abilităţi esenţiale pentru executarea 

actelor grafice ulterioare:

⚫ exerciţii de imitare a cântatului la pian, tobă, fluier;

⚫ exerciţii de tactare a ritmurilor diferite alternativ, simultan cu mâna şi 

piciorul;

⚫ exerciţii de mimare a zgomotelor produs de ploaie de intensităţi diferite 

(plouă liniştit, plouă tare, tună, etc);

⚫ exerciţii de manipulare a plastilinei (bile, turtiţe, firimituri, bastonaşe, 

colăcei);

⚫ exerciţii de acoperire a unui contur cu plastilină prin aplatizare şi 

întindere;

⚫ exerciţii de mâzgâlire pe spaţiul foii;

⚫ exerciţii de haşurare în contur mare;

⚫ jocuri cu incastre;

⚫ asamblări puzzle; 



Exerciții joc senzoriale de reprezentare a 

grafemelor

* Decorează litera *Acoperă conturul 

literei cu bilute/ 

plastilină



Exerciții joc senzoriale

* Formează litera după 

model

*Construiește litera 

folosind linii și curbe-

joc EDUBAGS



Activitate integrată reprezentarea 

grafemelor – perioada preabecedară



*Colorează imaginea respectând codul fiecărei 

litere - sursa printerest  



DENUMEȘTE LITERA ȘI FORMEAZĂ CUVINTE 

SIMPLE:

* joc EDUBAGS SUPA CU LITERE

* Bol jetoane litere 



Învăţarea scrierii grafismelor de către elevi se bazează pe respectarea următorilor 

paşi:

 Precizarea unor reguli ce trebuie respectate în activitatea de scriere:

 respectarea poziţiei corecte a corpului; observarea instrumentelor de scris.

 Realizarea unor exerciţii pentru antrenarea motricităţii fine:

 rotirea pumnilor; închiderea şi deschiderea lor;

 „cântatul la pian”; „morişca”;

 „ploaia”; mişcarea degetelor;

 Aceste exerciţii pot fin însoţite de cântece („Dacă vesel se trăieşte”, „ Bate 

vântul frunzele”, „ Cântecul degetelor”).

 Exersarea gesturilor motrice fundamentale

 Aceste exerciţii vor fi realizate prin imitaţie, executându-se gesturi de 

amplitudine mare, apoi din ce în ce mai mică.

 Mişcările vor fi realizate gradual:

 întâi se execută mişcarea în aer, elevii trasând cu degetul grafismul; 

psihopedagogul dirijează realizarea corectă a acestor mişcări de către elevi;

 apoi, se execută aceeiaşi mişcare pe bancă, cu degetul. 



 Exersarea prealabilă a gestului grafic

 Pe coli de scris sau pe foi de desen, copiii trasează liber cu creioane 

cerate /markere/carioca – semnele executate în aer şi pe bancă.

 Prezentarea planşei model cu grafismul ce urmează a fi executat. 

Planşa poate fi prezentată sub formă de surpriză , poveşti, 

concepute de către profesor, poezii, ghicitori.

 Intuirea modului de execuţie a grafismelor pe planşă, în aer, pe 

bancă.

 Demonstraţia sau execuţia model - de către psihopedagog

La tablă se execută grafismul pe spaţiul liber. Pentru copilul din 

invățământul special este important, la început să execute 

grafismul pe spaţiul subliniat (liber), deoarece particularităţile 

dezvoltării psihomotrice nu permit, întodeauna, executarea unui 

grafism într-un spaţiu dat, cum este cel al caietului tip.

 Executarea (realizarea) grafismului de către elevi



Activitate senzorială de reprezentare a 

grafemului prin utilizarea poziției corpului



SCRIEREA DUPĂ CONTUR

*Sursa Pinterest



 Metoda de bază a perioadei abecedare rămâne metoda fonetică analitico-sintetică

 Achiziţionarea deprinderilor lexice de către elevi se realizează conform următorului 

algoritm automatizat prin exerciţii sistematice:

● Recunoaşterea literelor

Recunoaşterea literei este asociată cu sunetul. Copilul cu dificultăţi de învăţare nu 

poate cuprinde în câmpul său vizual de citire un cuvânt întreg şi adesea, nici măcar 

o silabă. În actul cititului, orice copil trebuie să perceapă mai întâi vizual literele, 

după forma şi orientarea lor, după locul în cuvânt, pentru că litera, luată separat nu 

are nicio semnificaţie.

● Formarea câmpului de citire de o silabă. Se realizează prin unirea literelor în 

silabe. Se recurge la silabă, care, chiar dacă nu are o semnificaţie, uşurează 

trecerea pragului spre citirea cuvintelor.

Se insistă pe rostirea articulată care trebuie să se facă luându-se în seamă silaba. De 

asemenea, pronunţarea cuvintelor se realizează pe silabe şi nu pe sunete, exersarea 

cititului implică şi rostirea cu voce tare a celor citite pentru a fi percepute şi pe 

cale auditivă



*Jocul de- a ALFABETUL     * CUVINTE SIMPLE-

ED. GAMA



* POTRIVEȘTE PE CARTONUL SUPORT IMAGINEA 

CARE DENUMEȘTE CUVÂNTUL



ACTIVITATE INTEGRATĂ DE INSUȘIRE A SCRIS- CITITULUI

* Amprenta jetoanelor   * Cereale litere 



 compunerea cuvintelor cu ajutorul alfabetarului mobil sau individual (jocuri magnetice);

 elevii se vor juca cu silabe; profesorul  poate lipi pe degetele copilului, fie de la aceeaşi 

mână, fie de la degete diferite, bucăţi de autocolant pe care sunt scrise silabe diverse. 

Elevii vor aşeza silabele schimbându-le succesiv ordinea şi citind cuvintele nou formate. 

Astfel, în manieră corect-intuitivă, elevul percepe şi diferenţiază, la nivel lexic, că unitatea 

de bază a formării cuvântului este silaba.

 după citirea în diverse contexte a cuvintelor formate din două-trei silabe elevii vor fi 

solicitaţi, să le scrie. Apoi, se pot folosi culori pentru a marca silaba analizată.

 Silabele sunt încercuite, subliniate sau colorate. Pentru copii care citesc lent sau au 

dificultăţi de percepţie în analiza vizuală, pronunţarea şi citirea silabei va implica şi 

asocierea grafică cu o anumită culoare şi realizarea progresivă a unor exerciţii de 

antrenament vizual.

 se pot utiliza cu succes metode pictografice. 

 joc „Trenul silabelor”;

 utilizarea unor versuri hazlii, ghicitori la care elevii răspund printr-o silabă onomatopee:

„Broasca a plecat spre lac ,Şi tot face......(oac, oac, oac)”



INVĂȚĂM SĂ CITIM

* DENUMEȘTE IMAGINEA

* CONSTRUIEȘTE CUVÂNTUL DUPĂ MODELUL DAT



 Desfăşurarea lecţiilor/activităţilor de predare-învăţare a sunetelor şi literelor în 

perioada abecedară va consta din respectarea următoarelor etape:

 Iniţial se separă propoziţia în contextul utilizării suportului intuitiv-imagistic 

adecvat. Pentru copii cu dificultăţi de învăţare nu se poate utiliza doar 

manualul; de cele mai multe ori, psihopedagogul selectează/confecţionează 

imagini atractive, expresive, sugestive, la o dimensiune adecvată. Acesta va 

iniţia o convorbire pornind de la aceste imagini şi va sintetiza o propoziţie 

potrivită care trebuie să fie simplă, accesibilă, ulterior formată din trei cuvinte.

 Propoziţia se împarte în cuvinte

 Din propoziţie selectăm cuvântul ce conţine sunetul nou. Cuvântul selectat 

trebuie să fie familiar elevilor, să facă parte din vocabularul activ al acestora.

 Cuvântul se desparte în silabe prin procedeele cunoscute şi exersate şi în 

perioada preabecedară. Se rostesc silabele şi se precizează ordinea silabelor în 

cuvânt.

 Se separă şi se studiază cuvântul nou. Prin imitaţie şi observare dirijată, 

eventual în faţa oglinzii, copiii pronunţă prelungit consoanele şi grupurile 

consonatice, sunetele explozive (c-g) se pronunţă accentuat, jocul cuvintelor –

cuvinte care conţin sunetul în poziţie iniţială, finală, mediană.



PLANȘA MODEL  ALFABETUL ILUSTRAT

METODA FONETICĂ



 Se studiază litera de tipar. Fiind o activitatea complexă se realizează în două 

etape: se prezintă litera mică şi în a doua etapă, cea mare. Prin observarea 

dirijată se denumeşte litera, se analizează grafic sugerându-se asemănări şi 

deosebiri cu alte litere. Litera de tipar poate fi desenată, colorată, identificată 

în alte contexte (planşă, ziar, afişe, mesaje publicitare).

 Se scriu cuvinte ce conţin litera de tipar, cu ajutorul alfabetului decupat.

 Se citesc cuvintele astfel formate – pe silabe, apoi integral.

 Se citesc coloanele de cuvinte scrise pe fişe, alfabetar magnetic, jetoane.



Șablon carticica literelor 

A-Z ,conține imaginea 

de colorat și 

repezentarea grafică a 

cuvântului de citit.



FORMĂM ȘI CITIM SILABE

Row 1 Row 2 Row 3 Row 4
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Column 3



DESPĂRȚIM IN SILABE

* SURSA WEB LOGORICI  * DESPARTE IN SILABE ȘI 

REPREZINTĂ GRAFIC 



* RECUNOAȘTE  ȘI POTRIVEȘTE LITERA 

Sursa web PINTEREST



COREPONDENȚA LITERA MARE- MICĂ



* COMPLETEAZĂ CADRANELE DE PE PLANȘA 

SUPORT ȘI SCRIE CUVÂNTUL CARE DENUMEȘTE 

IMAGINEA



CITIM PROPOZIȚII 

* REALIZEAZĂ PUZZLE ȘI CITEȘTE PROPOZIȚIA- JOC 

PROPOZIȚII SIMPLE ED. GAMA

* CITEȘTE TEXTUL POEZIEI ȘI COLOREAZĂ IMAGINILE



 Orice activitate de scriere urmează următorul algoritm:

● Reamintirea poziţiei corecte de scris

● Realizarea exerciţiilor pentru antrenarea motricităţii mâinii

● Exersarea gestului grafic pe spaţiul neliniat, folosind tehnici pictografice,

● Intuirea literei

● Scrierea model şi explicaţia şi demonstraţia de către profesori

● Scrierea literei în aer, pe bancă, în palmă

 Procedeul scrierii în palmă cu indexul mâinii dominante în palma celeilalte mâini este 

explicat de psihologi prin faptul că forma literei se imprimă astfel pe scoarţă prin 

antrenarea şi altui analizator (tactil-kinestezic), fapt ce contribuie la înlăturarea 

fenomenelor de înlocuire / inversiune a literelor („b” în loc de „d”, etc).

● Desenarea literei cu markarul la la flipchart, pe coli cu creioane colorate, cerate.

● Scrierea în spaţiul dat – iniţial pe fişe apoi, în funcţie de abilităţile grafo-motrice ale 

elevilor, se trece la scrierea literei în liniatura caietului.

● Scrierea unui rând cu litera nouă pe spaţii punctate elevul doar unind punctele.

● Scrirea independentă de probă

● Scrierea silabelor ce conţin litera nouă

● Scrierea literei noi în cuvinte în poziţie iniţială, finală, mediană



Scrierea literelor de tipar



Scrierea grafismelor
* Scrie litera după model             * Scrie și șterge 

* Continuă șirul de litere pe 

• planșa A4  plastifiată 

•

•



Scrierea literelor in perioada abecedară
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