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CĂLĂTOR ÎN LUMEA 

CUVINTELOR 
 

ARGUMENT 

Exprimarea corectă, orală şi scrisă este un obiectiv important al procesului de învăţămînt 

în ciclul primar, care constituie unul din instrumentele de bază ale muncii intelectuale, fără de 

care nu poate fi concepută dezvoltarea intelectuală viitoare a elevilor. 

Elevii care reuşesc să se exprime cu uşurinţă încă din clasele mici prezintă garanţii 

aproape sigure de reuşită deplină în activitatea de învăţare la toate disciplinele şcolare; ei pot fi 

consideraţi în afara pericolului de a rămâne în urmă la învăţătură. Dimpotrivă, o bună parte 

dintre elevii predispuşi insuccesului şcolar, în special în clasele I şi a II-a, sunt proveniţi din 

rândul celor cu exprimare greoaie, al celor care nu îndrăznesc sau nu reuşesc să participe la actul 

comunicării, să verbalizeze observaţiile, gândurile, sentimentele lor, în mod liber. 

Cultivarea priceperilor elevilor de a-şi expune în scris, logic şi corect cunoştinţele, 

impresiile şi sentimentele constituie o preocupare principală a lecţiilor de limbă şi literatură 

română. 

  „Compunerile reprezintă rezultanta unei activităţi intelectuale complexe, care implică sinteza 

cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de elevi în lecţiile de citire, gramatică, 

lectură, precum şi la alte obiecte de învăţământ.” (Silvia Nuţă) 

  

               Una dintre responsabilităţile învăţătorului în învăţământul primar este  formarea şi 

dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă (scrisă şi orală) a elevilor. La realizarea acestui 

obiectiv concură toate disciplinele de învăţământ din ciclul primar, însă limba şi literatura 

română se dataşează, atât în ceea ce priveşte ponderea deţinută în planul de învăţământ al ciclului 

primar, cât şi în ceea ce priveşte desfăşurarea concretă a activităţilor. 

               Un rol evident în direcţia cultivării capacităţilor de exprimare a elevilor îl au 

compunerile, cu o contribuţie importantă la formarea lor intelectuală, morală şi estetică. 
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              Prin intermediul compunerilor se valorifică cunoştinţele elevilor dobândite la celelalte 

componente ale obiectului limba şi literatura română (citit-scris, comunicare, lectură etc.). 

               Activitatea de compunere contribuie la: 

a)      exercitarea de către elevi a actului comunicării, în formă orală şi scrisă; 

b)      dezvoltarea capacităţilor intelectuale (selecţia, comparaţia); 

c)      formarea şi dezvoltarea capacităţilor de percepţie globală, prin concentrarea în 

acelaşi tip de  

activitate a unor informaţii provenite din surse diferite: experienţă personală, celelalte obiecte de 

învăţământ; 

d)      stimularea imaginaţiei; 

e)      afirmarea personalităţii şi cultivarea încrederii în capacităţile proprii. 

Compunerea este considerată o activitate cu grad sporit de dificultate, resimţită atât de 

către învăţător,  

cât şi de către elevi. Acest fapt se datorează următoarelor motive: 

a)      presupune o experienţă cognitivă în timp (cunoştinţe, activităţi practice, impresii); 

b)      implică o prezentare personală a unui obiect determinat (proces, imagine, 

succesiune de imagini). 

Activitatea propriu-zisă de elaborare a compunerii este precedată de pregătirea elevilor 

pentru aceasta, care constă în activităţi asupra modelului, respectiv analiza şi imitarea lui. Întâi 

elevii învaţă să descopere organizarea internă a unui text şi apoi trec la elaborarea textului 

personal. 

                Pregătirea elevilor pentru a ajunge la capacitatea de a redacta în mod independent 

compuneri se realizează într-un interval mai mare de timp, ca oricare proces prin care se 

urmăreşte formarea unei deprinderi. Activitatea desfăşurată în cadrul orelor de limba şi literatura 

română oferă elevilor achiziţiile necesare pentru a elabora compuneri: învaţă să înlănţuie 

cuvintele în propoziţii, să formeze propoziţii clare şi corecte din punct de vedere gramatical, să 

desfăşoare ideile în succesiunea lor logică. 

               Câteva aspecte asupra cărora învăţătorul trebuie să se oprească: 

a)      alegerea temei şi stabilirea conţinutului compunerii. Învăţătorul va avea în vedere 

particularităţile de vârstă ale elevilor, sfera lor de preocupări etc.; 
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b)      gradarea efortului elevilor. A desfăşura activitatea conform acestei cerinţe 

înseamnă a pleca de la simplu la complex; 

c)      tehnica elaborării. Aceasta presupune orientarea elevilor în adunarea materialului 

corespunzător titlului indicat, distribuirea acestui material pe cele trei părţi ale 

compunerii. Învăţătorul trebuie să asigure înţelegerea de către elevi a temei care 

urmează să fie prezentată. Stabilirea unui titlu potrivit uşurează elevilor sarcina 

elaborării compunerii, pentru că le organizează gândirea şi imaginaţia în jurul unei 

idei clare. 

d)      strângerea materialului necesar pentru elaborarea compunerii. Este o operaţie 

dificilă pentru elevi, care implică stabilirea a ceea ce va cuprinde textul compunerii, 

procurarea materialului şi organizarea acestui material în conformitate cu un plan. 

e) redactarea compunerii (transformarea planului în compunere). Accentul se pune pe 

cuvânt ca mijloc de exprimare a ideii. 

 

Părţile compunerii 

a) Introducerea –începutul compunerii. În general arată locul şi timpul, când are loc 

întâmplarea povestită. 

b) Cuprinsul –partea cea mai întinsă a compunerii, prezintă faptele în ordinea în care s-

au petrecut(naraţiunea) sau elementele componente ale unui peisaj (descrierea) 

c) Încheierea –este scurtă, arată sfârşitul acţiunii, sentimentele trăite. 

 

Tipuri de compuneri 

După modalităţile de elaborare: orale/scrise şi colective/individuale; 

După modul de expunere predominant : narative, descriptive, compuneri cu dialog, 

compuneri complexe care implică toate modurile de expunere 
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Exemplu de compuneri 

 

 Alcătuieşte o compunere descriptivă a unui peisaj de iarnă. 

 

 

Iarna 

   E iarnă. Zăpada cade, cade puzderie, acoperind totul cu o mantie albă. Norii cenuşii 

asemenea unor balauri cu spinarea neagră brăzdează cerul. E un ger cumplit. Crivăţul te 

orbeşte. Viscolul se înteţeşte, împrăştie valurile de zăpadă, amorţeşte totul. 

Copacii desfrunziţi şi prea bătrâni să ţină piept îngheţului sunt nişte lumânări albe 

înşirate pe marginea drumului. Sunt ca nişte fantasme ce îşi întind braţele bătrâne spre cer, 

cerând îndurare. Stoluri de corbi, împinse de vântul puternic, croncăne înspăimântate pe cerul 

ca leşia. Casele parcă dorm sub zăpadă. Singurul semn de viaţă e fumul alb care se ridică în 

văzduh şi lumina opaiţului care joacă prin ferestre. 

Ziua ninge, noa ptea ninge. Încet-încet ninsoarea încetează. După atâta viscol, natura se 

linişteşte. Deodată se aude un vuit năvalnic. Sunt copii. Unii se împing făcând mătănii în 

zăpada moale, în timp ce alţii alunecă cu săniuţele pe pârtia acoperită. Un pom şi-a scuturat 

povara cea grea de omăt acoperindu-I pe câţiva dintre ei. Dar timpul zboară pe furiş şi 

amurgul serii se lasă ca un văl cenuşiu. Noaptea aduce linişte peste sat, o tăcere adâncă şi 

misterioasă. Mii de stele argintii pâlpâie pe cerul oţelit. Apare şi faurul tainic al nopţii, luna, 

sul lumina căreia zăpada străluceşte. Rareori se vede umbra vreunei vietăţi. Totul este 

încremenit şi numai câte o rafală de vânt spulberă oceanul de ninsoare.  

Chiar dacă în acest anotimp natura se dezlănţuie, iarna are farmecul ei! 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizaţi o compunere narativă cu titlul “ Amintiri legate din vremea petrecută în 

casa bunicilor” 
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Amintiri legate din vremea petrecută în casa bunicilor 

 

Vară. Alerg veselă plintre florile pline de miere ale câmpiei. Vântul năvalnic se joacă cu 

pletele mele. Un roi de fluturi albaştri zburdă prin văzduhul înmiresmat. Paşii mă poartă spre 

satul bunicilor, leagănul copilăriei mele. Acesta mă aşteaptă ca întotdeauna cu braţele deschise. 

Mă îndrept spre căsuţa bunicilor, un loc de basm. Pe prispa casei mă aşteaptă o 

bătrânică uscăţivă, cu părul albit de trecerea timpului. Este bunica, icoana copilăriei mele. 

Păşim în casă, unde mirosul dulce de levănţică mă îmbie încă de la intrare. Bunica mă mângăie 

pe creştet, minunăndu-se de cât am crescut. După un timp o zbughesc afară, dorid să descopăr 

alte taine ce mi-au rămas străine. Pornesc pe uliţele satului, însetată de necunoscut. Ajung la 

păduricea de la marginea satului. Este o oază de linişte. Înaintez timidă pentru a nu deranja 

această splendoare. Îmi aşez un braţ sub cap şi admir seninul cerului. Nici un nor nu 

îndrăzneşte să se arate. Soarele străluceşte trimitându-şi suliţele de foc spre chipul meu. O 

toropeală dulce mă cuprinde. Adorm. 

Visul îmi este interupt de minunatul tril al unei privighetori. Mă trezesc, pleoapele 

atârnându-mi cu greutate. Mă desprind cu greu din acest colţ de rai şi mă întorc spre căsuţa 

bunicilor. Aceasta iese în prag, puţin îngrijorată de dispariţia mea. Mă invită la masa plină de 

bunătăţi, pregătite special pentru mine. Timpul se scurge iute şi trebuie să-mi iau rămas bun. 

Părăsesc aceste locuri dragi şi mă întorc spre casă. 

 

 Alcătuieşte o compunere în care să-ţi imaginezi o posibilă întâlnire între un future 

şi un cărăbuş. Vei avea în vedere următoarele repere: 

-propunerea unui titlu sugestiv; 

-respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii; 

-îmbinarea celor trei moduri de expunere(naraţiune, dialog, descriere); 

-respectarea părţilor unei compuneri 
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Necuvântătoare  

Era o zi frumoasă de vară. Nici un nor nu îndrăznea să se arate pe albastrul cerului. 

Soarele mângăia cu duioşie florile. Acestea, dezmierdate de lumină şi căldură îşi deschideau 

petalele, revărsându-şi parfumul în văzduh. Gâze fără număr dansau prin aer. 

Obosit, un future plăpând, viu colorat, coborâ pe o rază şi poposi pe o petală. Cu ochii 

aprinşi ca jarul de rubin admiră floricica care îl primi ca pe un oaspete de seamă. Îşi stânse 

aripile ca înt-o îmbrăţişare. În acelaşi timp, un cărăbuş negru ca tăciunele ieşi din belşugul de 

verdeaşă pentru a privi spectocolul din văzduh. A fost uimit când l-a văzut pe future deoarece 

până atunci el cunoscuse numai vietăţile ierbii. Zgomotos ca o reptilă, se avântă spre 

necunoscut. 

-Cine eşti, dragă zburătorule? Îl întrebă sfios. 

-Sunt fluturele, îi răspunse acesta, o insect ca şi tine. Dar tu cine eşti? 

-Sunt Cărăbuş! Aş fi foarte bucuros să mă înalţ ca tine, să pot simţi mireasma florilor! 

-Este destul de simplu! Trebuie să deschizi larg aripile şi să le mişti uşor! Îi explică 

fluturaşul. 

După câteva încercări, cărăbuşul reuşi să se înalţe. Se aşeză lângă future şi sorbi din 

parfumul îmbietor. Între cei doi se legă o prietenie strânsă. În fiecare zi se întâlneau pe aceeaşi 

floare. Fluturele îi vorbea despre frumuseţea locurilor prin care a zburat, despre păsările 

văzduhului, iar cărăbuşul despre lumea vieţuitoarelor terestre. Uneori nu-şi vorbeau. Îşi 

întindeau aripile şi se lăsau învăţuiţi de mişcarea uşoară a vântului. 

Zilele au trecut. Ochiul de raze îi privea trist. Ştia că în curând cei doi prieteni aveau să se 

despartă trecând în nefiinţă. 

 

Prinţesa Bărăganului 

 
 

                                                               Motto: “Copilăria este inima tuturor vârstelor”. 
                                                                                               ( Lucian Blaga) 

 
Mă cufund adânc în aurul câmpiei nesfârşite. Miresme dulci îmi invadează sufletul imaculat 

ca o zăpadă proaspăt căzută. 
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Sunt un copil cu stea-n frunte, o mică prinţesă a Bărăganului şi a Dunării, dragii mei 

părinţi. Hoinăresc fără griji pe meleagurile pline de soare împreună cu prieteni buni: ciulinii, 

pelinul, şi floarea albastră de cicoare. 

Din apropiere, Dunărea mă veghează povăţuindu-mă cu glas cristalin de valuri. Îşi 

unduieşte trupul argintiu de unde curgând necontenit şi ducând cu ea corăbii încărcate de 

speranţe şi cu multe visuri ale micilor prinţi şi prinţese din minunata poveste a copilăriei. 

Alerg veselă printre florile pline de miere ale câmpiei, vântul năvalnic se joacă cu pletele 

mele. Un roi de fluturi albaştri zburdă prin văzduhul înmiresmat. Mii de glasuri îmi şoptesc 

tainic: Joacă-te cu noi, mică prinţesă! Păsări albe cu cioc de argint zboară în jurul meu 

ocrotindu-mă. Ciripitul lor melodios este asemenea unui cântec de leagăn. 

Dorul de cei dragi nu-mi dă pace şi le rog pe bunele mele prietene înaripate să mă ia cu ele 

în zbor. Dorinţa îmi este imediat îndeplinită şi într-o clipă ajung la casa bunicilor, aflată pe un 

tărâm de basm. 

Pe prispă mă aşteaptă o bătrânică uscăţivă, cu părul albit de trecerea timpului, cu palmele 

înăsprite de munca câmpului. Este bunica, icoana copilăriei mele. Păşim în casă, unde mirosul 

dulce de levănţică mă îmbie de la intrare. Bunica mă mângâie pe creştet minunându-se de cât 

am crescut. O linişte adâncă mă cuprinde. Ce diferenţă între zbuciumul oraşului în care Timpul 

pare să nu aibă răbdare cu oamenii şi acel loc în care Timpul parcă s-a oprit! 

Mă desprind cu greu din braţele calde ale bunicii şi o zbughesc afară dorind să descopăr 

alte taine ale vieţii. Pornesc hai-hui pe uliţele satului cu oameni mândri şi gospodari fiind 

însetată de necunoscut. 

De la marginea satului, glasul pădurii mă cheamă cu şoapte dulci. Înveşmântată cu o mantie 

de flori sălbatice, Zâna Pădurii mă ia de mână şi mă conduce printre izvoare cristaline ce 

suspină vrăjit, pe sub bolţi întunecate de frunze până într-un luminiş în care un lac de cleştar  

 

strălucea, iar undele sale înspumate cântau misterios. O toropeală dulce mă cuprinde. Adorm. 

În mintea mea încep să se perinde fel de fel de amintiri plăcute. Sunt înconjurată de prieteni 

dragi. Unul dintre aceştia este Nică, pe care l-am însoţit de multe ori în peripeţiile sale 

dezvăluite de lectura cărţii lui Ion Creangă. Îl văd fugind la scăldat, neţinând seama de 

rugămintea mamei, aşa cum de multe ori mi s-a întâmplat şi mie, furând cireşele mătuşii 
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Mărioara, plin de râie de la caprele Irinucăi sau la iarmaroc încercând să fure pupăza furată. 

Un zâmbet îmi îmbrăţişează faţa la amintirea vorbelor sale de duh. 

Pe lac un băiat ruga un gânsac alb să-i împingă albia. Cu un glas vesel îmi strigă: 

-Hei, pe mine mă cheamă Bănică şi am venit să te iau în Ţara Poveştilor! 

Visul îmi este întrerupt brusc de cântecul minunat al unei privighetori. Mă trezesc cu greu, 

iar pleoapele îmi atârnă leneşe. O bucată de vreme stau nemişcată pentru a nu distruge vraja. În 

mintea mea mai este încă vie amintirea visului ce mă legănase. Fără să vreau încep să cred că şi 

eu pot fi un personaj dintr-o frumoasă carte a celei mai fericite vârste a omului, nevinovata 

copilărie. Avem în comun acea lipsă de griji ştiind că părinţii veghează cu dragoste asupra 

noastră, acea nepăsare pentru ziua de mâine, acea seninătate şi inocenţă. 

Cu greutate mă rup din acest colţ de rai şi mă îndrept spre casa bunicii. Aceasta iese în prag 

îngrijorată de dispariţia mea. Se linişteşte însă atunci când mă vede şi mă invită la masa plină 

de bunătăţi, pregătită special pentru mine. Clipele dulci se scurg iute şi eu trebuie să-mi iau 

bun-rămas. 

Părăsesc aceste locuri dragi şi mă îndrept spre casă. 

Vechiul meu prieten, zburdalnicul vânt, mă poartă lin pe aripile lui pe sub imensa cupolă de 

azur. Din înaltul cerului îngerul meu ocrotitor îmi zâmbeşte şi îmi spune cu glas duios: 

-Draga mea prinţesă din împărăţia de aur a Bărăganului, fii binecuvântată, fiindcă aduci 

lumină lină în sufletele oamenilor! 

 

 

Călătorie în Constelaţia Literaturii 

MOTTO: „Copilăria este primăvara tinereţii” 

(Alexandru Gh. Radu) 

 

Este seară. Încet-încet  Moş Ene îmi închide pleoapele. Adorm. Ajung parcă într-o lume 

fermecată, desprinsă parcă din basme. 

O zăresc pe Lizuca împreună cu câinele său credincios, Patrocle. Mă îndeamnă să o 

însoţesc într-o pădure de argint, unde mândrul soare, ca un mac înflorit, străluceşte vesel 

trimiţând cu dărnicie pe pământ suliţe de foc. Nici un nor nu îndrăzneşte să se arate pe albastrul 
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cerului. Întreaga natură dormitează. Vietăţile caută umbra arborilor bătrâni. Florile îşi închid 

cupele oferind adăpost micilor insecte, timpul îşi întinde leneş clipele şi aţipeşte şi el. 

Hoinărim fără griji. Un roi de fluturi albaştri zburdă prin văzduhul înmiresmat, şoptindu-

ne: „ Veniţi cu noi în pădurea fermecată!”. Un glas tainic ne învăluie cu şoapte dulci. Este 

glasul pădurii. Copacii cu trunchiuri groase îşi înalţă spre cer coroanele formând o cupolă de 

verdeaţă. Florile pline de miere ne îmbată în parfumul lor. 

Deodată în faţa noastră apare un convoi ciudat, condus de o domniţă. Lizuca îmi spune că 

este Zâna Pădurii. Aceasta este înveşmântată cu o mantie de flori sălbatice. Este însoţită de 

cerbi falnici, iezi cu botul mic, catifelat şi umed, insecte cu mantii străvezii ca smaraldul, viespi 

de sulfină, păsări vesele care înalţă imnuri de slavă. Ne ia de mână şi ne conduce printre izvoare 

cristaline, ce suspină vrăjit, pe sub bolţi întunecate, până într-un luminiş în care un lac de 

cleştar străluceşte, iar undele sale înspumate cântă misterios. Toate personajele mele preferate 

sunt adunate aici, la sfat: Albă-ca-zăpada împreună cu cei şapte pitici, Alice, Nică, 

Cenuşăreasa, Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana, Sfânta Duminică, Fata moşului, Scufiţa Roşie, 

Prâslea cel voinic. Sunt uimită de apariţia lor. Toţi se bucură de prezenţa mea. Sunt prietenii 

dragi ai copilăriei mele. La vederea lor în mintea mea se naşte o întrebare: Ce este copilăria? ... 

o fantasmă, o floare ce ascunde mirosul adevărului... Un inorog de argint vine spre mine. Numai 

un copil cu sufletul pur poate să-l vadă!  De pe spatele lui coboară o prinţesă tânără, cu faţa 

limpede ca apa de izvor. În cosiţele ei negre ca abanosul  sunt flori de Nu-mă-uita. Este 

Copilăria. Se îndreaptă spre mine şi o lacrimă îi străbate obrazul subţire. Mă apropii timid şi îi 

şterg obrazul. Sunt nedumerită... Mă învăluie cu o privire caldă, ce îmi dă curaj. 

-Vino cu mine, draga mea copilă! 

-Încotro vom merge? întreb eu cu voce neliniştită. 

-Spre Palatul Smaraldelor, ca să îl cunoaştem pe Regele Timp. 

-Dar eşti sigură că vrea să ne vadă? 

-De ce nu? 

-Fiindcă se spune că el nu lasă pe nimeni să intre la dânsul. Dar cum arată? adaug eu, 

foarte tulburată de propunerea ce mi se făcuse de a călători într-o lume miraculoasă. 

-Asta e greu de spus. Să vezi, Regele Timp poate, dacă vrea, să ia orice chip doreşte. Aşa 

că unii spun că arată ca un pescăruş alb, alţii spun că arată ca o girafă şi sunt alţii care spun că 

are o înfăţişare de inorog. Unora li se înfăţişează ca o zână frumoasă sau ca un spiriduş, dar 
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cum arată adevăratul Rege Timp, atunci când are propriul său chip, asta nu o poate spune 

nimeni. 

Merserăm ce merserăm şi zărirăm în faţa noastră o flacără verde şi frumoasă pe cer. 

-Acesta trebuie să fie Palatul Smaraldelor, spuse prinţesa Copilăria. 

Pe măsură ce ne apropiam, flacăra verde se făcea din ce în ce mai strălucitoare. 

Ajunserăm la marele zid, care înconjura palatul. Zidul era înalt, gros şi de culoare verde. În 

mijlocul zidului era o poartă mare, împodobită cu smaralde, care scânteiau atăt de tare, încât îţi 

luau vederea. Într-o parte a porţii se afla un clopoţel care scotea un sunet argintiu. Poarta se 

deschise încet, scârţâind. 

Trecurăm cu emoţie pragul şi ne trezirăm într-o încăpere înaltă ai cărei pereţi sclipeau, 

fiind acoperiţi cu nenumărate smaralde mici ca boabele de rouă. 

Deodată în faţa noastră apăru un omuleţ îmbrăcat cu totul în verde, chiar şi pielea lui avea 

o nuanţă verzuie. 

-Ce căutaţi voi în Palatul Smaraldelor? 

-Am venit să-l vedem pe Regele Timp, am răspuns noi cu sfială. 

-Vă primeşte doar dacă purtaţi pe frunte un semn luminos, sunteţi îmbrăcate în verde şi 

încălţate cu pantofi de aur. 

Într-o clipă auzirăm sunetul argintiu al clopoţelului şi ne-am trezit îmbrăcate în rochii 

lungi de mătase verde ca iarba, încălţate cu nişte conduri de aur, iar pe frunte fiecare dintre noi 

avea câte o stea luminoasă. Ca din senin, apărură  trei fete înveşmântate în haine străvezii şi 

având în mână câte o clepsidră de smarald. 

-Sunt Clipele, frumoasele fiice ale Regelui Timp, ele vă vor conduce în sala tronului, spuse 

omuleţul cel ciudat. 

Intrarăm într-o încăpere somptuoasă. Pe un tron de marmură verde, plin de pietre 

preţioase se afla un uriaş care avea capul sub forma unui ceas enorm. Uriaşul era înconjurat de 

slujitorii săi credincioşi: Secundele, Minutele, Orele, Zilele, Săptămânile, Lunile, Anii, Secolele. 

Erau foarte mulţi şi se perindau necontenit prin faţa Regelui Timp. Acesta avea în mână o 

clepsidră uriaşă de aur care îşi cernea neîncetat nisipul de argint . 

Deodată am auzit o voce care grăia: 

-Cine sunteţi voi şi de ce mă căutaţi? 
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Vocea nu era atât de fioroasă după cum mă aşteptam, aşa că am prins curaj şi am 

răspuns: 

-Sunt Cătălina şi am venit împreună cu prinţesa Copilăria la tine, mărite Rege Timp, ca să 

pot vedea cum e să fii matur, aşa ca mama, ca tata, ca profesorii mei. 

Regele Timp a făcut un semn larg şi în faţa mea s-au deschis porţile Viitorului. Păşesc cu 

sfială. Este o lume plină de griji, ce freamătă. Totul este gri şi neprimitor. Oamenii se grăbesc, 

sunt agitaţi, neliniştiţi,unii se vaită, iar alţii plâng. 

Speriată alerg iute înapoi lângă frumoasa prinţesă Copilăria. 

Deodată încep să curgă picături de ploaie în care sunt oglindite amintirile mele.Prinţesa 

Copilăria mă sfătuieşte să le strâng, să nu le las să atingă marmura verde din palatul Regelui 

Timp, ca nu cumva Uitarea să le şteargă pentru totdeauna. 

Rând pe rând toate dispar: Regele Timp, cele trei fiice ale sale, slujitorii credincioşi, 

omuleţul cel verde, Palatul Smaraldelor. Rămâne lângă mine doar miraculoasa prinţesă 

Copilăria. 

Ceasul de pe noptieră sună zgomotos, tulburându-mi visul dulce. Mă trezesc, deschid ochii, 

sunt doar eu, un copil fericit dintr-un oraş de pe malul Dunării, ce am călătorit într-o lume de 

vis pe care am descoperit-o. 

Ştiţi cum? Citind, căci acest univers miraculos se numeşte Constelaţia Literaturii. 

  

  

 Dacă aţi comunicat cu un pom, o floare, cu un căţel, înseamnă că aveţi prieteni şi 

că nu vă plictisiţi. Imaginaţi-vă un astfel de dialog. 

 

Un nou prieten  

 

Este o zi de primăvară. Razele blânde ale soarelui parcă te îmbie să hoinăreşti. Încântată 

de această explozie de lumină, plec în parc. Îmi atrage atenţia un copac cu trunchiul gros. Mă 

apropii sfioasă. Deodată aud un glas: 

-Îndrăzneşte, fetiţo! 

-Cine-mi vorbeşte? Întreb uimită. 

-Sunt eu, Stejarul! Mă aflu chiar în faţa ta. 

-Mă bucur că poţi vorbi. Aş vrea să ştiu de ce ai trunchiul gros? 
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-Acesta este un simbol al vechimii mele, răspunde Stejarul. 

-Înseamnă că ai fost martorul multor evenimente. 

-Desigur! Am văzut cum timpul a transformat copii ca tine în adulţi, am înfruntat 

vitregiile naturii, dar am trăit din plin bucuria fiecărei primăveri. 

-Să înţeleg că acesta e anotimpul tău preferat? 

-Fiecare anotimp are farmecul său şi am ajuns să mă împrietenesc cu fiecare în parte. 

Brusc, copacul s-a cufundat în tăcere. Se apropia un grup de copii. Mi-am luat rămas bun 

promiţându-I că voi reveni pentru a-I ţine companie. Stejarul mi-a răspuns printr-un foşnet. 

Am plecat fericită spre casă, gândindu-mă la noul meu prieten. 

 

 

Metodica desfăşurării orelor de compunere în ciclul primar propune împărţirea în patru 

grupe a compunerilor care se elaborează cu elevii la clasele I-IV: 

I- compuneri pe baza unor materiale de sprijin 

II-compuneri libere 

III-compuneri corespondenţă şi cu destinaţie specială 

IV-compuneri gramaticale 

V-compuneri după texte literare 

 

I.  Compuneri pe baza unor materiale de sprijin 

Se împart în: 

 Compuneri pe baza unor ilustraţii, tablouri sau diapozitive  

 

Exemplu de compunere 

 Realizaţi o compunere cu titlul “Locul natal” orientându-vă după următorul plan: 

 Localitatea mea 

 Spre casa bunicilor 

 Fuga 

 Sfârşitul întâmplării şi învăţătura 
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Locul natal 

M-am născut în oraşul Bucureşti, unde, odinioară, îşi păştea oile un cioban pe nume 

Bucur. Acesta este situate în sud-estul ţării, pe malurile Dâmboviţei. Are o importanţă deosebită 

deoarece aici se află cele mai importante instituţii ale statului.: Casa Poporului, Biblioteca 

Naţională, Muzeul Satului, etc. Localnicii sunt mereu grăbiţi şi împovăraţi de griji. 

Locuiesc în zona Băneasa, de unde pot fi admirate avioanele, acele păsări uriaşe, alături 

de părinţi şi un frăţior mai mic, dar poznaş. Îmi amintesc că înt-o primăvară am plecat împreună 

spre casa bunicilor, situată la marginea pădurii Băneasa. Cum vremea era frumoasă, ne opream 

din loc în loc pentru a asculta ciripitul păsărelelor. Am hotărât să facem un mic popasşi să 

culegem câteva floricele pe care să le oferim bunicii. Am lăsat coşul cu merinde lângă un copac 

mai înalt ce părea că este străjerul pădurii. Când bucheţelul a fost gata ne-am pregătit de drum. 

Atunci când ne-am apropiat de coş am văzut ceva ce semăna cu un lup. Probabil că fusese atras 

de mirosul bunătăţilor. Speriaţi peste măsură am început să fugim spre casa bunicilor. De atâta 

teamă nici nu-l auzeam pe vecinul Andrei care ne striga. După un timp, obosiţi, ne-am oprit. Am 

privit în urmă şi spaima s-a risipit când am văzut acel chip cunoscut. Nu mică ne-a fost mirarea 

să vedem că vine însoţit de lup. 

Ne-a făcut semn să stăm liniştiţi. În scurt timp a fost lângă noi. Lupul ne-a adulmecat şi a 

început să dea din coadă. Vecinul Andrei ne-a sfătuit să nu ne temem deoarece era căinele său, 

Ciobănilă. I-am povestit ce sperietură zdravănă am tras. După ce ne-a restituit coşul pe care îl 

abandonasem, ne-a povăţuit că nu este bines ă ne panicăm. 

Am continuat călătoria alături de Ciobănilă, un câine jucăuş, cu care ne-am împrietenit. 

Ajunşi la bunici, le-am povestit peripeţia. Am înţeles din toată această întâmplare că nu 

este bine să luăm decizii pripite. 

 

 Compuneri pe baza unui text cunoscut 

 

Exemplu de compunere 

 

 Având ca suport textul “Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, realizaţi o 

compunere cu titlul “Întâlnire cu Nică” 
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Întâlnire cu Nică 

 

Este seară! O toropeală dulce mă cuprinde. Adorm. Plutesc uşor de parcă aş fi plecat într-

o călătorie!  

Deodată văd un loc necunoscut: un sat de munte, cu sate risipite. Privesc în jur şi zăresc 

chipul unui băieţel cu părul bălai. Se apropie şi îmi dă bineţe. Sfioasă, îi răspund. Îndrăznesc să-

l întreb cum îl chemă. Se prezintă simplu: Nică, Nică a lui Ştefan a Petrei. Cu emoţie îi spun că 

am citit despre un personaj literar cu acest nume. Băiatul nu spune nimic, dar mă invită să 

cunosc împrejurimile. Îmi arată Ozana “cea frumos curgătoare şi limpede ca cristalul”, îmi 

vorbeşte despre cea dintâi şcolăriţă din sat, Smărăndiţa popii, despre bădiţa Vasile, cel care a 

fost prins la oaste cu arcanul. Îl ascult vrăjită. Îi spun că ştiu foarte multe despre el. Mirat, mă 

întreabă de unde. Atunci îi povestesc despre furtul cireşelor, despre caprele Irinucăi, despre 

fuga la scăldat. Îl rog să-mi vorbească despre pupăza din tei. Nică nu se lasă rugat. Începe să se 

destăinuie. Are un talent deosebit de a povesti. Din când în când devine autoironic. Tonul 

povestirii este plăcut. Foloseşte multe proverbe şi zicători, expresii şi vorbe de duh care stârnesc 

hohote de râs. 

Timpul se scurge repede. Se aude o voce de femeie care îl strigă pe Nică. Băiatul se ridică 

şi îşi cere scuze că pleacă, însă nu vrea să o mai supere pe mama sa. Ne despărţim. Rămasă 

singură, aud vocea din nou. Tresar şi îmi dau seama că e mama. Îmi stinge veioza şi îmi ia 

cartea care căzuse jos. Deschid ochii şi realizez că a fost doar un vis. 

 

 Compuneri pe baza unor proverbe, zicători, ghicitori 

 

Proverbele şi zicătorile reprezintă un fel de concluzii ale unor experienţe de viaţă. În cazul 

în care se abordează un asemenea gen de compunere trebuie să se insiste ca elevii să înţeleagă le 

bine sensul. De asemenea, elevii sunt conduşi să găsească situaţii care să corespundă sensului 

acestora. 

 

Exemplu de compunere 

 

 Realizaţi un scurt text plecând de la zicala: “Ce mare scofală!” 
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Ce mare scofală! 

George este un copil inteligent, inventiv, dar modest, motiv pentru care era de multe ori 

ignorat. Îşi uimeşte zilnic colegii cu câte ceva, ceea ce i-a determinat pe unii să îl admire, iar pe 

alţii să îl dispreţuiască. Într-una din zile a dus la şcoală un aeroplan de mici dimensiuni, 

construit de el. Imediat în jurul său s-au strâns mulţi curioşi. Răspundea cu plăcere la fiecare 

întrebare. Se simţea pentru prima dată important şi apreciat de colegi. 

Deodată s-a făcut linişte. Un vlăjgan din clasele mai mari s-a apropiat smulgându-I din 

mână mica invenţie. A strivit-o cu călcâiul spunând cu un zâmbet răutăcios: “Mare scofală!” 

Fapta sa nu a rămas nepedepsită. I s-a cerut să repare ceea ce a stricat, însă nu a reuşit. A fost 

nevoit să ceară ajutorul lui George, pe care abia acum a început să îl aprecieze. 

 

 

 Compuneri după desene proprii 

 Compuneri pe baza observaţiilor efectuate de elevi în natură, a impresiilor sau 

a imaginaţiei acestora 

 

Exemplu de compunere 

 

Trecerea timpului 

Seară… Apariţia lunii mă găseşte, ca de fiecare dată citind cartea preferată. Observ că 

ceasul nu mai funcţionează. Mă întreb: “Oare aş putea da timpul înapoi?” Pleoapele mi se 

închid una câte una. Adorm cu gândul la această întrebare pe care mi-am pus-o de foarte multe 

ori. 

Mă găsesc afară, pe stradă. Privesc uimită înfăţişarea oraşului. Unde au dispărut 

magazinele numeroase şi reclamele, câteodată enervante? Unde este aglomeraţia de maşini? 

Oraşul este gol, ici-colo câte un magazine. Străzile sunt parcă mai largi. Trecătorii sunt 

fericiţi, lipsiţi de griji şi frământări. Domneşte liniştea şi aerul proaspăt, nepoluat. 

Cutreier străzile, însetată de necunoscut. Ajung în faţa unei case, unde totul mi se pare 

cunoscut. Recunosc peisajul din albumul de fotografii. E casa mea! Ce ciudată mi se pare! Intru 

timidă. În interior totul este schimbat: ferestrele, uşile, canapeaua… Privesc uimită camera mea 

care acum este încărcată de multe jucării. În mijlocul ei se află un pătuţ. Unde au dispărut 
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calculatorul, televizorul, biroul? La scurt timp vine şi mama, neschimbată parcă. Inspectez casa. 

Nimic nu mai este cum ştiam eu. Îmi privesc părinţii, bunicii, trecătorii… 

Tresar. Îmi dau seama că a fost un vis în care am călătorit în trecut. Realizez că odată cu 

trecerea timpului totul se schimbă. Cred că nu timpul adduce schimbări atât de multe, ci minţile 

ingenioase ale oamenilor care inventează pe z ice trece cât mai multe lucruri. 

Nu trebuie să ne lăsăm prinşi în capcana timpului. Trebuie să apreciem fiecare minut şi 

secundă deoarece timpul este ireversibil. 

 

 

Călător în lumea cuvintelor 

 

Seară… Ascult poveştile încântătoare ale mamei. Deodată glasul se aude din ce în ce mai 

depărtat. Mă trezesc într-o lume de basm, într-un ţinut de poveste, unde toate lucrurile prind 

viaţă. Buburuzele sub forma literei “O” îmi urează “Bun venit!” 

În faţa mea se iveşte un castel ce pare a fi litera “C”. Păşesc sfioasă. Pe tron stă o mică 

prinţesă. 

-Bun venit! Sunt Prinţesa Cuvintelor. 

O privesc uimită. 

-Ce sunt “cuvintele”? întreb eu. 

-Vino şi vom afla! 

Mica făptură îmi prezintă castelul şi observ că fiecare lucru are forma semnelor caudate 

din cartea de poveşti din care îmi citeşte mama în fiecare seară. Chiar şi prietenii Prinţesei au 

formă de litere. 

Încet-încet încep să le recunosc. Rând pe rând le învăţ. Vocea mamei mă trezeşte din 

visare. Vrea să închidă cartea, dar eu o rog să-mi mai citească ceva, captivată de aceast lume 

magică a cuvintelor 

 

 

 Compuneri prin analogie 

 Compuneri cu început dat 

 

Exemplu de compunere cu început dat şi plan de idei 
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Plan de idei: 

 Soarele încălzeşte. 

 Apare un ghiocel. 

 Ghiocelul îşi spune povestea. 

 Grădina se umple de ghiocei. 

 A sosit primăvara. 

 

Introducere: 

Soarele îşi face loc printre norii cenuşii. El trimite câteva raze spre întinderea argintie. 

Haina albă a pământului se destramă în firicele subţiri. 

 

De vorbă cu un ghiocel  

 

Soarele îşi face loc printre norii cenuşii. El trimite câteva raze spre întinderea argintie. 

Haina albă a pământului se destramă în firicele subţiri. 

-Cling! Cling!se aude un glas cristalin. 

-Cine eşti? Întreb mirat. 

-Eu sunt ghiocelul, cel care şi-a împărţit bucuros culoarea cu zăpada. De atunci ea-mi 

poartă veştmântul alb şi drept recunoştinţă mă lasă să scot căpşorul afară de cum începe să se 

arate primăvara. 

-Gingaş ghiocel, nu ţi-e teamă că o să-ţi îngheţe firicelul subţire de trup? 

-Nu! Menirea mea este să aduc bucurie oamenilor. Mă grăbesc să fiu primul care vesteşte 

sosirea primăverii. 

O adiere uşoară de vânt a mişcat delicatul ghiocel. 

-Cling! Cling! Cling! 

După un timp, grădina noastră era plină cu clopoţei de argint. Ridicând privirea spre 

soarele care-mi făcea cu ochiul, am strigat cu bucurie: 

-A sosit primăvara! 
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Plan de idei: 

 Cearta dintre cele două berze. 

 Broscuţa s-a făcut nevăzută. 

 Când doi se ceartă, al treilea câştigă. 

 

Introducere: 

Este o frumoasă dimineaţă de primăvară. Pe baltă se joacă o lumină aurie. Două berze calcă 

uşor, spărgând oglinda apei. Amândouă zăresc în acelaşi timp o broscuţă verde, mică şi tare 

speriată. 

 

 

Cearta  

 

Este o frumoasă dimineaţă de primăvară. Pe baltă se joacă o lumină aurie. Două berze 

calcă uşor, spărgând oglinda apei. Amândouă zăresc în acelaşi timp o broscuţă verde, mică şi 

tare speriată. 

-Eu o s-o mănânc, fiindcă eu sunt mai mare! a spus una dintre ele. 

-Ba eu! a sărit cealaltă. Nu crezi că aşa se cade? Eu am doi puişori mici care mă aşteaptă 

flămânzi la cuib. 

-Nu-mi pasă! A răspuns prima barză. Broasca e a mea! 

În timp ce păsările îşi disputau între ele hrana, broscuţa a sărit în apă, făcându-se 

nevăzută. S-a ascuns sub o frunză de nufăr, plină de spaimă. 

Văzând că cearta se aprinde şi mai tare, una dintre berze a fost de părere să împartă 

prada. Era însă prea târziu! Vietatea verde îşi luase de mult tălpăşiţa. Degeaba au scotocit  

 

balta, parcă intrase în pământ! Au plecat supărate către cuiburi, croncănind din ciocurile 

ascuţite. 

La lăsarea întunericului, broscuţa a ieşit din ascunzătoare. Era fericită că a scăpat cu 

viaţă. 
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 Compuneri cu sfârşit dat 

 

Exemplu de compunere 

 

 Realizaţi o compunere cu următoare încheiere: “Tresar. Cu ochii pe jumătate 

închişi, zăresc o piesă dintr-un puzzle şi câţiva ţurţuri. Nu ştiu ce să mai cred… 

 

 

Iarna 

Ninge. Noaptea ninge, ziua ninge, dimineaţa ninge din nou. Norii acoperă cerul devenind 

totul cenuşiu. 

Privesc dunga zării de argint. Pleoapele îmi atărnă grele. Cad într-un somn adânc şi 

dulce. Mă găsesc afară, în zăpadă. Totul în jur este alb. Deodată se aude un ameţitor, sonor 

balans al cristalurilor cântecelor grele. Din văzduh coboară o trăsură trasă de doi reni. Spre 

surprinderea mea, se iveşte o fată frumoasă, cu părul împodobit cu ţurţuri, cu ochii de cristale, 

cu fruntea brăzdată de lumini. Este îmbrăcată cu o mantie albă, încărcată cu steluţe stălucitoare 

de argint. Vine însoţită de un alai de spiriduşi, doi oameni de zăpadă. O recunosc imediat. Este 

Crăiasa Zăpezii. 

Îmi face semn să o urmez. Trecem printr-o pădure deasă, de argint. Ajungem în faţa unui 

palat de cleştar. Intrăm. Aici totul este strălucitor. Zâna îmi spunecă îmi va îndeplini orice 

dorinţă dacă o ajut o construiască un puzzle cu ajutoru căruia va scăpa de blestemul vrăjitorului 

celui rău. După câteva zile puzzle-ul este aprope gata, dar vai, ne mai lipseşte o piesă… 

Deodată aud:  

-E timpul să te trezeşti! 

Tresar. Cu ochii pe jumătate închişi, zăresc o piesă dintr-un puzzle şi câţiva ţurţuri. Nu ştiu 

ce să mai cred… 

 

 

 

 Compuneri cu cuvinte de sprijin 
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Exemplu de compunere 

 

 Alcătuieşte o compunere  în care să foloseşti următoarele expresii: “dungă 

cenuşie”, “spinare neagră”, “trosnitură seacă”, “frunzele mătăsii”, “ochiul de 

raze”. Dă-i un titlu sugestiv! 

 

Sfârşit de toamnă 

Toamna este pe sfârşite. Soarele, o minge de foc altădată, acum este asemenea unui ochi 

de raze. Cerul este brăzdat de dungi cenuşii. Norii ca nişte balauri cu spinarea neagră se adună 

grămadă. Vântul alb suflă cu putere, dezlipind de copaci frunzele mătăsii. Acestea se leagănă şi 

coboară lin pe pământ formând un covor ruginiu. Crengile se frâng cu trăsnituri seci. 

        Cârduri de păsări călătoare întunecă văzduhul. Îşi părăsesc cuiburile zburând pre ţinuturi 

însorute. Privesc cu tristeţe în urmă la câmpiile veştejite, la poienile şi luncile bătute de bruma 

argintie. Frigul iernii ce se apropie stârneşte înfiorare. Teama pune stăpânire pe întreaga 

natură. Animalele , speriate de năluca iernii, se adăpostesc. Omul se retrage la rândul său în 

casă, înspăimântat de şuieratul crivăţului prin hornuri. Priveşte pe fereastră zbuciumul naturii 

şi, din când în când, pune un vreasc în sobă. Pe faţa sa luminată de flăcările jucăuşe se citeşte 

nostalgia şi deznădejdea. 

Totul se învăluie în mantia iernii care se simte încet-încet. 

 

 

 

 Compuneri cu propoziţii de sprijin 

 

Exemplu de compunere 

 

 Realizează o compunere plecând de la următoarea propoziţie: “Cartea este un 

izvor de bucurii”. Dă-i un titlu sugestiv! 

 

 

 

Cartea, izvor de bucurii 
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Cartea este un izvor de înţelepciune. Ea ne îmbogăţeşte cu învăţăturile sale, fiindu-ne un 

prieten statornic. Este creată de către oameni sensibili, înrobiţi de creaţie, de multe ori singuri, 

neînţeleşi de cei din jur, care trudesc pentru a ne ajuta să descifrăm spaţiul necunoscut. Munca 

lor asiduă cere sacrificarea clipelor de bucurie sau tristeţe, însă dă naştere unor opera, 

“comori” lăsate urmaşilor. 

Cartea este locul unde rodeşte învăţătura. În interiorul ei se ascunde o viaşă misterioasă. 

Ea ne face cunoscute tradiţii şi obiceiuri străvechi, ne poartă prin aventurile personajelor. Este 

o grădină plină de viaţă şi de taine, unde sunetele sunt asemenea bondarilor, unde semnele de 

punctuaţie sunt buburuzele, paragrafele răzoare, iar cititorii, grădinarii ei, sunt invitaţi să 

descopere această lume. 

Acest univers se dezvăluie numai celui care se străduieşte să pătrundă în cetatea 

cunoaşterii. Pentru acest lucru nu este suficient să cunoaştem semnificaţia slovelor, trebuie să 

înţelegem mesajul transmis, care are semnificaţii adânci. 

Cartea este o lume însufleţită, plină de culoare, un tovarăş care ne este alături în viaţă. 

 

II.  Compuneri libere 

Ideea de bază în definirea acestor compuneri este de a acorda elevilor cât mai multă 

libertate atât în alegerea subiectului cât şi în redactarea acestora. Nu poate fi vorba de libertate 

totală deoarece elevii mici nu dispun încă de suficientă experienţă în a se exprima liber., 

experienţa de viaţă este săracă, iar informaţiile de care dispun sunt limitate. 

 

 

 

 

Exemplu de compunere 

Impresii din vacanţă 
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Septembrie! Stoluri de păsări brăzdează cerul. Frunzele legănate de vânt acoperă 

pământul. Clinchetul clopoţelului răsună din nou. Mă îndrept sfioasă spre şcoală. Am mari 

emoţii. Este un nou început. 

Deşi paşii mă poartă spre şcoală, gândul îmi zboară la vacanţa care abia s-a sfârşit. Parcă 

aud glasul valurilor care mă îndemnau să mă joc cu ele, strigătul ascuţit al pescăruşilor. Las în 

urmă marea şi încerc să-mi amintesc mirosul ameţitor de brad. Revăd pajiştile întinse, vârfurile 

semeţe ale munţilor care ating cerul. O rafală de vânt îmi dă aceeaşi fiori pe care i-am simţit 

când am urcat la Babele, locul în care natura s-a dovedit un sculptor desăvârşit. 

Zarva din jur mă trezeşte la realitate. Sunt déjà în faţa şcolii. Îi trec pragul gândindu-mă 

că am petrecut o vară frumoasă. 

Ce mică-i  vacanţa mare! 

 

 

 

Locuri dragi care-mi încântă copilăria 

 

Este o zi frumoasă de vară. Soarele străluceşte vesel pe cer. 

Mă îndrept spre satul bunicilor, acolo unde mi-am petrecut aproape toate vacanţele de 

până acum. Este un mic colţ de rai, cu oameni gospodari, cu o biserică frumoasă. Aici mă 

aşteaptă cu drag o bătrânică uscăţivă. Intrăm în casă, unde miroase a levănţică. În timp ce 

scoate bunătăţile pregătite special pentru mine, nu mai pridideşte cu întrebările. Vrea să afle 

veşti despre fiecare. Îi povestesc pe larg. În cele din urmă adorm mângâiată pe creştet. 

Ce fericită sunt că mă aflu aici! 

 

Miracolul suprem- cuvântul 

După ce Dumnezeu a creat lumea, a observat că oamenii nu comunicau între ei. Stăteau 

stingheri, izolaţi unii de alţii, fără să spună ce gândeau, ce simţeau. Creatorul s-a gândit la încă 

un miracol: Cuvântul. 

    Darul a fost primit cu multă bucurie de muritori. La început au fost nepricepuţi, 

cuvintele erau doar vorbe goale. Mai târziu însă, ele au început să aibă semnificaţii aparte, 

devenind puternice. Astăzi au început să simtă când oamenii nu le cunosc sau nu le respectă şi 
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de aceea au format o Lume a Cuvintelor care nu este accesibilă orcui. Simple vorbe îi pot răni 

pe cei din jur, dar dacă sunt aşezate şi rostite cum trebuie, pot aduce mângâiere. 

    Cuvintele sunt ascultătoare, au auzul ascuţit, pentru a şti exact când este momentul să 

apară în mintea omului ca urmare a unui gând. Au o putere magică. 

   După un timp, Dumnezeu şi-a aruncat din nou privirea pe Pământ pentru a vedea ce fac 

oamenii cu darul său. Văzând schimbarea produsă în bine, a hotărât ca expresia sufletului să fie 

Cuvântul. 

 

Idealul 

“A avea un ideal înseamnă a avea o oglindă” 

Nichita Stănescu 

 

Idealul… Acea forţă care ne pune în mişcare, care îl face pe om să evolueze, să ceeze, să 

construiască. Este concepţia unei perfecţiuni care nu s-a întâlnit încă. Este o stea călăuzitoare 

care îţi luminează paşii. Este căldura sufletului, garanţia şi sensul vieţii noastre. Un ideal 

trezeşte un amalgam de sentimente, dă culoare vieţii. 

Mă întreb de multe ori: Cum trebuie să arate lumea ideală în care să poţi visa la un ideal? 

Care este idealul meu? 

Lumea ideală ar fi verde, cu cer albastru şi ploi liniştite după care răsare curcubeul, o 

lume în care se păstrează formula familiei şi în mijlocul căreia se află un glob minunat- globul 

speranţei. 

Idealul meu… să-mi construiesc un viitor de care să fiu mândră, să-I înţeleg pe cei din jur 

şi să mă fac înţeleasă, să am înţelepciunea părinţilor şi bunătatea bunicilor, să pot trece cu 

uşurinţă prin labirintul vieţii. 

Idealul este darul de preţ al omenirii fără de care aceasta s-ar fi stins demult. Dacă fără 

lumină ne-am târî prin tenebre, fără ideal ne-am târî prin abisurile neputinţei. 

 

 

III.  Compuneri corespondenţă şi cu destinaţie specială 
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Compunerile orespondenţă şi cu destinaţie special au un rol important în pregătirea pentru 

viaţă a copiilor. Din categoria acestora fac parte: 

 Biletul - este textul redus la câteva rânduri, prin care se transmit comunicări 

scurte. Acesta se adresează de obicei prietenilor, rudelor, cunoştinţelor apropiate 

şi se transmite prin cineva 

 Cartea poştală ilustrată 

 

 Scrisoarea –după conţinutul lor scrisorile sunt de mai multe feluri: scrisoare 

familial, de felicitare, de mulţumire, etc. Orice scrisoare trebuie să cuprindă 

următoarele: 

-localitatea de unde porneşte şi data, scrise în partea de sus, în dreapta 

-formula de adresare 

-conţinutul scrisorii, care este partea cea mai dezvoltată şi mai însemnată a 

comunicării, trebuie să cuprindă cele trei părţi ale compunerii 

-formula de încheiere 

-semnătura 

-adresa-se notează pe plic adresa destinatarului şi a expeditorului 

 

 

Exemplu de scrisoare familială 

 

 Constanţa, 27 iulie 2011 

Dragii mei, 

Astăzi la amiază am sosit la Constanţa. Am fost întâmpinaţi de personalul vilei. După ce 

ne-am instalat, doamna învăţătoare ne-a comunicat programul zilnic şi vizitele  pe care le vom 

face în acest timp. 



CĂLĂTOR ÎN LUMEA CUVINTELOR  

 

 
26 

În vilă mai este şi un grup din judeţul Galaţi. Ne-am adunat şi ne-am împrietenit. Cred că 

voi afla de la ei lucruri interesante despre aceast regiune. Sunt sigur că zilele se vor scurge 

repede, căci programul este variat: gimnastică, plajă, jocuri, cercuri artistice, concursuri. 

Nu vă faceţi griji deoarece ţin să-mi înnoiesc promisiunea pe care v-am făcut-o la plecare: 

voi fi cuminte! 

Vă îmbrăţişează cu drag,  

Ştefan 

 

Exemplu de scrisoare de felicitare 

 

Brăila, 30 martie 2010 

Scumpa noastră, 

Te felicităm pentru premiul întâi pe care l-ai obţinut la concursul literar şi pentru situaţia 

la învăţătură. 

Te îmbrăţişăm cu drag, 

Bunicii 

 

 

 

IV.  Compuneri gramaticale 

 

Reprezintă cadrul cel mai eficient de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice însuşite la 

orele de limba şi literatur română. Compunerile gramaticale ca formă superioară a exerciţiilor 

gramaticale se concretizează print-un grad mai mare de participare activă, conştientă şi 

creatoare a elevilor. Se deosebesc de celelalte compuneri prin faptul că sunt mai scurte şi 

urmăresc pe lângă dezvoltarea exprimării elevilor aplicarea unor reguli gramaticale şi 

ortografice.  

 

Exemplu de compunere 
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 Scrieţi o scurtă compunere gramaticală despre un animal preferat. Subliniaţi 

adjectivele cu o linie şi substantivele pe care le determină cu două linii. 

 

Este o zi frumoasă de vară. Împreună cu părinţii merg în vizită la bunici. Sunt 

nerăbdătoare deoarece aici mă aşteaptă Tom. El este un căţeluş de rasă. Este de talie mică, are 

ochii mici şi negri ca două mărgeluţe, blana deasă cu pete albe. Se bucură nespus atunci când 

mă vede. Ştie că de fiecare dată îi aduc ceva în dar. Astăzi primeşte un os de plastc. Dă fericit 

din codiţa inelată. La început îl priveşte cu neîncredere, apoi îl apucă între labele ca nişte 

pernuţe. Îl adulmecă şi mi-l aduce. Vrea să ne jucăm. 

Timpul se scurge şi trebuie să ne întoarcem acasă. Tom mă priveşte trist. Ne despărţim 

promitându-i că ne vom revedea în curând. 

 

 

 Alcătuiţi un text despre o întâmplare petrecută în clasa voastră. Folosiţi propoziţii 

diferite ca alcătuire, ca scop al comunicării, ca aspect al predicatului (afirmativ 

sau negativ). 

 

 

 

Este o zi de primăvară. Soarele ne zâmbeşte vesel, alungând de pe cer norii grei. Însoţiţi de 

doamna învăţătoare mergem la Muzeul de Istorie. Nu am mai vizitat niciodată un astfel de 

edificiu. Ajungem. Ne întâmpi nă ghidul. 

Un copil întreabă: 

-Ce vechime au obiectele expuse? 

Ghidul răspunde: 

-În muzeu se află obiecte din vreamea dacilor şi a unor domnitori. Voi cunoaşteţi un astfel 

de conducător? 

Andrei răspunde: 

-Îi cunoaştem doar din textile literare studiate! 

Muzeograful ne prezintă fiecare exponat, pe care nu avem însă voie să îl atingem. 

Vizita e pe sfârşite. A fost interesant! 
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V.  Compuneri după texte literare 

 

Cele mai simple compuneri sunt acele care obligă elevii să facă reproduceri mai simple 

sau mai ample ale unor texte citite sau ale unor relatări făcute pe cale verbală.În această 

categorie pot fi incluse:  

 Planul de idei 

 Rezumatul 

 Povestirea 

 Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers 

 Caracterizarea unui personaj literar 

 

Formularea ideilor principale ale unui text sau a ideii întregului text poate fi făcută în 

moduri diferite. Astfel planul de idei poate fi formulat sub formă de propoziţii, întrebări, titluri. 

 

 

Exemplu: “Ţara poveştilor” 

                               Fănuş Neagu 

 

Plan de idei sub formă de titluri: 

1. Călătoria pe râu 

2. O raţă trimisă de Zâna Apelor 

3. În lanul de floarea-soarelui 

4. Ţara poveştilor 

5. Dialogul cu fata de sub salcâm 

6. Întoarcerea din amurg 

 

Plan de idei sub formă de propoziţii: 

1. Bănică începe călătoria pe râu. 

2. O raţă este trimisă de Zâna Apelor. 
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3. Băiatul trece pe lângă un lan de floarea-soarelui. 

4. El compară râul cu “ o ţară a poveştilor”. 

5. Copilul vorbeşte cu fata de lângă salcâm. 

6. În amurg, nemaipomenita călătorie ia sfârşit. 

 

 

Un joc nou 

                                       Călin Gruia 

 

Idei principale: 

a) titluri: 

1. Singurătatea Marinei 

2. Povestea ceasului 

3. Discuţia cu ploaia 

4. Rândunica şi Marina 

5. Un nou joc 

 

b) întrebări: 

1. De ce se plictisea Marina? 

2. Ce i-a povestit ceasul? 

3. Ce poveşti şia ploaia? 

4. Ce a aflat fetiţa de la rândunică? 

5. Cea descoperit Marina? 

 

c) enunţuri: 

1. Marina este singură şi se plictiseşte. 

2. Ceasul îi spune povestea timpului. 

3. Ploaia ştie sute şi minunate poveşti. 

4. Rândunica îi împărtăşeşte multe lucruri interesante. 

5. Marina află că munca poate fi un joc nou. 
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Rezumatul reprezintă o expunere concisă a conţinutului unui text, în funcţie de planul de 

idei. Este redarea pe scurt a unei lecturi. Se realizează după citirea şi analiza textului, întocmirea 

planului de idei şi povestirea acestuia. Pentru realizarea unui rezumat se procedează astfel: 

 Se citeşte în întregime textul 

 Se împarte pe fragmente 

 Se realizează planul de idei 

 Se dezvoltă ideile într-o scurtă povestire din care se înlătură amănuntele şi dialogul 

 

Exemplu: Paşa Hassan 

Mihai Viteazul conduce atacul oştirii române împotriva armatei turceşti. Împinsă în lături, 

turcimea cade în mocirlă în frunte cu Sinan. Privind de la distanţă, Paşa Hassan îi porunceşte 

lui Mihnea să încercuiască oastea munteană. 

Voievodul observă manevra, se întoarce şi contracarează atacul. Îl zăreşte pe paşă cum îşi 

croieşte drum prin mulţimea păgână. Văzându-l cum se apropie, Hassan o ia la fugă îngrozit. 

El refuză confruntarea direct propusă de Mihai-vodă. Înfricoşat, conducătorul turcîşi continuă 

fuga în tabăra turcească, unde se salvează. 

 

Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă şi invers reprezintă o altă formă a 

compunerilor pe baza textelor citite. Pentru transformarea unui dialog în povestire trebuie să să 

fie folosite verbe la persoana a III-a, iar expunerea celor întâmplate să fie redată de povestitor. 

Exemplu: Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 

“ Bătrânul cuprinse într-o mână pe fată şi în cealaltă pe băiat. 

-O, voinicii moşului! 

-Tată moşule, da cocorii un se duc când se duc? 

-În ţara cocorilor. 

-În ţara cocorilor? 

-Da. 

-Da rândunelele un se duc când se duc? 

-În ţara rândunelelor. 
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-În ţara rândunelelor? 

-Da. 

-Tată moşule, aş vrea să-mi crească şi mie aripi şi să zbor sus de tot, până în slava cerului, zise 

băiatul netezindu- i barba.” 

(Bunicul, de Barbu Ştefănescu Delavrancea) 

 

Bătrânul cuprinse într-o mână pe fată şi în cealaltă pe băiat. Unul dintre copii îl întrebă 

unde se duc cocorii şi rândunelele. Bătrânul îi răspunse că se duc în ţara cocorilor şi a 

rândunelelor. 

Băiatul spuse bunicului, netezindu-i barba, că ar vrea să îi crească aripi, pantru a putea 

zbura sus de tot, până în înaltul cerului. 

 

Exemplu: Transformarea vorbirii indirecte în vorbire directă 

Un om mergea odată la treaba lui, prin nişte munţi. La marginea drumului auzi un glas 

rugându-se să-i fie milă şi să-l scape de la pieire. Omul îl întrebă cine este şi unde se află. Glasul 

îi răspunse că se află aici, în văgăuna asta şi că-l roagă să facă bines ă dea la o parte piatra de 

deasupra. 

Un om nergea odată la traba lui, prin nişte munţi. La marginea drumului auzi un glas 

rugându-se: 

- Fie-ţi milă, omule, şi mă scapă de pieire! 

- Cine eşti şi unde te afli? 

- Ia, aici, în văgăuna asta. Fă bine şi dă la o parte piatra de deasupra! 

 

Caracterizarea unui personaj se realizează prin redarea însuşirilor fizice şi sufleteşti ale 

unui personaj. 

Exemplu de caracterizare 

 Realizaţi caracterizarea celor două personaje  din textul “Ciuboţelele ogarului” de 

Călin Gruia. 
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Caracterizarea Ogarului 

În drumul său către iarmaroc, Iepurele întâlneşte un ogar gras, voinic, îmbrăcat în şubă 

groasă şi cu ciuboţele nou-nouţe. Fudul, el se laudă că a dat doi galbeni pe ciuboţele sale. 

Dorind să afle dacă iepuraşul are bani, îi spune acestuia că “ciuboţele se găsesc câte vrei, 

numai bani să ai”. Cu viclenie, îi propune iepurelui să tragă la hanul Ursului peste noapte, 

pentru a nu fi prădaţi de tâlhari. Lipsit de politeţe şi de corectitudine faţă de iepuraş, Ogarul 

comandă lui Moş Martin câte ceva de îmbucat şi de băut, deşi Iepurele spune că nu-i este foame. 

Lacom peste măsură, Ogarul se ospătează numai bine de doi galbeni. Prefăcându-se că nu are 

bani, el îl obligă pe iepuraş să-i plătească lui Moş Martin. Apoi, nepăsător, merge să se culce. 

 

Caracterizarea Iepuraşului 

Însuşiri Enunţuri, expresii, cuvinte 

 Desculţ 

 Modest, sărac 

 

 Grăbit 

 Fricos 

 Sfios, temător 

 Chibzuit, econom 

 

 Speriat 

 Mâhnit 

 Isteţ 

 Curajos, drept 

 “frigul prinse să-l strângă de picioare” 

 “cu pălăria veche pusă până peste 

urechi şi cu zăbunul strâns pe trup” 

 “iuţi pasul” 

 “uitându-se în toate părţile” 

 “şopti, întrebă sfios” 

 “mie nu mi-e foame; abia-abia gustă şi 

el o bucăţică de plăcintă cu varză” 

 “începu să tremure de frică” 

 “începu să plângă pe înfundate” 

 “în mintea lui se făcu lumină” 

 “încălţă ciuboţelele, ieşi di han şi ţine-o 

tot într-o fugă; dacă le-am plătit sunt 

ale mele” 
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ÎN LOC DE CONCLUZII … 

 

 

Compunerile înlesnesc trecerea de la gândirea concretă la gândirea abstractă, dezvoltă 

procesele abstractizării şi generalizării, gândirea logică, exprimarea concretă. Ele îi ajută pe elevi 

la însuşirea cunoştinţelor, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi aptitudinile individuale şi prin 

conţinutul lor constituie un minunat mijloc de formare a concepţiei despre lumea înconjurătoare. 

Elevii de vârstă mică sunt cei mai creativi. Ei au ochi mai atenţi, mai proaspeţi şi mai 

curioşi. Imaginaţia lor e bogată. 
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