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     Limba română constituie o disciplină de studiu 

fundamentală în procesul de învăţământ. Studiul limbii române are o 

însemnătate cu totul deosebită în formarea multilaterală a elevilor. 

Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută 

evoluţia intelectuală a elevilor, pregătirea lor corespunzătoare la 

celelalte discipline de învăţământ, însăşi viaţa şi activitatea socială 

viitoare. 

       În ciclul primar, importanţa studierii limbii române este 

covârşitoare, prin aceasta urmărindu-se atât cultivarea limbajului oral 

şi scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii materne, 

cât şi învăţarea unor tehnici de bază ale activităţii intelectuale, cum 

sunt cititul şi scrisul. 

        Obiectivul central al studierii limbii şi literaturii române în 

învăţământul primar îl constituie dezvoltarea competenţelor 

elementare de comunicare orală şi scrisă ale copiilor, precum şi 

familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare semnificative din 

punct de vedere al vârstei. 

 



  

 Prin studiul organizat al limbii române în şcoala primară, 

elevii vor conştientiza actul comunicării, vor afla încă din clasa 

pregătitoare că vorbirea corectă are la bază anumite reguli pe care ei 

le pot întelege şi aplica fără dificultate, construind comunicări 

(propoziţii) care se despart în cuvinte, silabe, sunete.  

 Familiarizarea elevilor cu unele elemente de construcţie a 

comunicării în clasele primare constituie suportul formării capacitătii 

de exprimare corectă orală şi scrisă. 



Exemple de bune practici 

 

 Am încercat să aplic la clasă diverse 

metode care să fie pe placul elevilor, care 

să-i antreneze, să le capteze atenția. Astfel, 

elevii au învățat jucându-se sau și-au 

consolidat informații deja știute. 

 



• Explozia stelară- metodă de stimulare a 

creativității 



Metoda R.A.I.- formulare de 

întrebări și răspunsuri din text 





Scrierea cuvintelor într-o,  

într-un, dintr-o, dintr-un 





Pălăriile gânditoare 

„Vrăjitorul din Oz” 





Descoperirea însușirilor lui Habarnam-lucru în 

grup 

Sarcina: Elevii au avut de potrivit însușirea cu 

citatul din text. 







Grupurile de sunete oa, ua, ie, 

ia, uă, ea 





Jocuri: Descoperă cuvântul! 

             Descoperă propoziția! 







Joc: Ajută fluturașul să-și găsească floarea. 





Banda desenată 





                  Monstrulețul cititor 

Elevii si-au descris cartea preferată într-un mod 

haios. 




