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Dragi prieteni!
Manualul Învățăm limba română cu Nicu și Leanca este conceput astfel, încât
să corespundă cerințelor Curriculumului național la limba română pentru instituțiile
de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale (2018).
Destinat profesorilor, dar și copiilor de 6 –7 ani care continuă cursul oral de
învățare a limbii române, manualul este indicat și pentru părinții care doresc să se
implice în acest proces.
Conținutul manualului este structurat pe unități tematice: Eu sunt la grădiniță,
Eu și familia mea, Casa mea, Mijloace de transport, Anotimpurile, Preferințe,
Eu locuiesc în Republica Moldova, La revedere, grădiniță. Fiecare unitate
tematică conține mai multe subiecte.
Conceput în cheia asigurării succesului în procesul de învățare a limbii române,
manualul conține diverse exerciții, activități, modele de vorbire (dialoguri,
monologuri, prezentări, descrieri), care vor contribui la formarea competențelor de
audiere și comunicare. De asemenea, manualul conține pagini de evaluare, dar și
pagini de sinteză pentru fiecare unitate tematică.
Menționăm că manualul include foarte multe imagini pentru a înlesni memorarea
și exersarea vocabularului și a actelor de comunicare, or, imaginea este printre
primele forme de comunicare înțelese de copii, înainte de a învăța citirea sau scrierea.
Înregistrările audio, imaginile relevante și viu colorate, personajele Nicu și Leanca,
însoțite de prietenii lor, vor stimula interesul copiilor, făcând ca procesul de învățare
să fie realizat într-un mod plăcut, distractiv, emoțional, cu orientare spre activități
ludice, interactive.
Manualul Învățăm limba română cu Nicu și Leanca este însoțit de: un caiet
de exerciţii, o culegere de poezii și cântece, o culegere de povești și un suport didactic
– toate având rolul de a facilita învățarea limbii române de către copiii din grupa
pregătitoare.
Autorii

ÎNVĂȚĂM LIMBA ROMÂNĂ CU NICU ȘI LEANCA
Bună, copii! Eu sunt Nicu.
Aceștia sunt prietenii mei.
Învățăm împreună
limba română.

Salut! Eu sunt
Mihaela.

Bună! Eu sunt Leanca.
Învățăm împreună
limba română.

Noroc!
Eu sunt Costi.
Bună!
Eu sunt Ana.

Salut! Iar eu
sunt Doina.
Salut!
Iar eu sunt
Alex.

Bună ziua! Eu
sunt Cristi.
Bună ziua!
Eu sunt Dan.

5

UNITATEA 1

EU SUNT LA GRĂDINIȚĂ
1.1.

BUNĂ DIMINEAȚA, DOAMNĂ EDUCATOARE!

1. Priviți imaginea. Ascultați cu atenție și repetați.

Bună dimineaţa!
Da, intră!

Bună
dimineaţa!
Pot intra?
La revedere.

Bună. Eu sunt Sandu.
Cum te cheamă?

Bună,
Doina!

Salut,
Nicu.

2. Ascultați și urmați modelele.
A

B

Bună! Eu sunt Nicu.
Cum te numești?

Bună! Mă numesc
Doina.

Salut! Eu sunt
Leanca. Cum te
cheamă?

Salut! Pe mine mă
cheamă Costi.
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Salut.
Mă cheamă
Mihaela.

3. Lucrați în perechi. Să facem cunoştință!
A

B

Model:
– Bună ziua. Eu sunt Dan. Cum te numești?
– Bună ziua. Mă numesc Doina.
– Câți ani ai?
– Eu am șase ani.

Model:
– Bună! Eu sunt Mihaela. Cum te cheamă?
– Salut! Pe mine mă cheamă Alex.
– Câți ani ai?
– Eu am șapte ani.

4. Să ne prezentăm! Urmați modelul.
Bună ziua!
Eu sunt doamna
profesoară.

Salut!
Mă cheamă Ana.
Sunt o fată bună.

Bună!
Mă numesc Costi.
Sunt un băiat bun.
5. Joc de rol. Pot intra? Pot ieși?
Model A:
– Boc, boc, boc. Pot intra?
– Da, e voie. Cum te cheamă?
– Mă cheamă Stela.
Model B:
– Pot ieşi?
– Nu, nu e voie.
Rememorare: Bună!
Salut!
a intra
Bună dimineața, doamnă educatoare!
a ieși
Bună dimineaţa, doamnă profesoară!
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– Cum te numeşti?
– Mă numesc Alex.
– Cum te cheamă?
– Mă cheamă Ana.
– Pot intra? – Pot ieşi?
– Da, e voie/Nu, nu e voie.

1.2.

CE FACEM LA GRĂDINIȚĂ?

1. Ascultați, priviți imaginile și repetați.

Ce face Nicu?
El desenează
un avion.

Ce face Costi?
El construiește
o casă.

Ce face Mihaela?
Ea colorează
un balon.

2. Priviți imaginea. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Ce face Leanca?
– Leanca colorează un balon.

Ce face el?
Ce face ea?
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Ce face Doina?
Ea se joacă.

Ce face Dan?
El învață limba
română.

3. Priviți imaginile. Adevărat A sau fals F ?

Nicu construiește.
A F

Costi se joacă. Mihaela colorează. Dan desenează.
A F
A F
A F

Doina învață
limba română.
A F

4. Ascultați. Uniți imaginile. Cine și ce face?
1 Costi desenează o mașină roșie. 2 Leanca colorează o floare albastră. 3 Nicu desenează un avion verde. 4 Mihaela colorează un balon galben. 5 Dan desenează un tren
cafeniu.

1

2

3

4

5
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5. Ascultați și repetați.
Cu ce se joacă ea?

Doina are o păpușă.
Doina se joacă cu păpușa.

Cu ce se joacă el?

Nicu are o mașină.
Nicu se joacă cu mașina.

Costi are un robot.
Costi se joacă cu robotul.

6. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Model A:
– Doina, ce faci la grădiniță?
– Eu mă joc cu păpușa.
– Dan, ce faci la grădiniță?
– La grădiniță eu învăț limba română.

Model B:
– Costi, ce faci la grădiniță?
– Eu desenez.
– Ce face Alex la grădiniță?
– Alex se joacă cu mașina.

7. Lucraţi în grup. Eu spun, tu repetă și adaugă.
Model A:
– La grădiniță eu mă joc.
– La grădiniță eu mă joc cu păpușa.
– La grădiniță eu mă joc cu păpușa
și cu mingea.
Rememorare:
a desena
a colora
a construi
a se juca
a învăța

Model B:
– La grădiniță eu desenez.
– La grădiniță eu desenez și colorez.
– La grădiniță eu desenez, colorez,
mă joc…

Dan învaţă limba română.
Eu desenez un avion.
Nicu construiește o casă.
Costi colorează o maşină roşie.
Doina are o păpuşă.
Doina se joacă cu păpuşa.
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– Ce face Dan?
– Dan se joacă.
– Cu ce se joacă?
– El se joacă cu mingea.
– Ce faci tu?
– Eu mă joc cu păpușa.

1.3.

ÎNVĂȚĂM SĂ NUMĂRĂM

1. Ascultați și memorați numărătoarea.

Strângem flori de tei,

Florile miroase,

pomi cu rouă.
(Grigore Vieru)
2. Priviți imaginea. Lucrați în perechi. Numărați. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Câte fete sunt?
– Sunt șase fete.

Câți sunt?

– Câți băieți sunt?
– Sunt trei băieți.
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Câte sunt?

3. Priviţi imaginile şi spuneţi câte obiecte sunt.
Model A:
Sunt unsprezece baloane.
unsprezece

douăsprezece

treisprezece
paisprezece

cincisprezece

Model B:
Sunt paisprezece scaune verzi.
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4. Numărați și spuneți.
Model:
Costi are şapte
creioane.

5. Priviți imaginile. Ascultați și repetați.
11 - unsprezece baloane
12 - douăsprezece maşini

11

14

13 - treisprezece cuburi
14 - paisprezece trenuri
15 - cincisprezece urşi

13

15

12

6. Concurs. Cine spune mai mult? Câte obiecte sunt în sală?
Model:
– Leanca, tu poți număra?
– Da, pot.
– Spune, câte obiecte sunt în sală?
– În sala sunt trei dulapuri, cinci mese și zece scaune.
Rememorare:
sală
copil
creion
a număra

Alex are unsprezece maşini.
Mihaela are douăsprezece baloane.
Nicu are treisprezece trenuri.
În sală sunt paisprezece scaune.
În sală sunt cincisprezece paturi.
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– Nicu, tu poți număra?
– Da, eu pot număra.
– Câți copii sunt?
– Sunt cinci copii.
– Câte baloane are Ana?
– Ana are şase baloane.

1.4.

CE ZI E AZI?

1. Ascultați și memorați.

2. Ascultați și repetați poezia.

Săptămâna are șapte zile: luni, marți,
miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică.

ZILELE SĂPTĂMÂNII
De la unu începi s-aduni:
		

Prima zi se cheamă luni.

Unu şi cu unu-s fraţi:
Cea de-a doua zi e marţi.
		

Trei broscuțe saltă-n cercuri:

		

Cea de-a treia zi e miercuri.

Cântă greierul vioi:
Cea de-a patra zi e joi.
		

Cucul învaţă a număra:

		

Cea de-a cincea-i vinerea,

Cea de-a şasea-i sâmbăta.
Furnicuţa-harnica
		

Spală şi duminica.

		

Zilele le ştim pe toate,

Dar să-mi spuneţi, câte-s?
		 Şapte.
(Constantin Dragomir)
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3. Priviți imaginea. Unde merge Nicu în fiecare zi a săptămânii?

3

Model:
– Unde merge Nicu luni?
– Luni Nicu merge la medic.

Unde merge?

4

5

Joi

Miercuri

Vineri

6

2

Sâmbata

Marti

7

Duminica

1

Luni

4. Întrebați și răspundeți.
Unde mergi?

Model:
– Bună, Ana. Ce zi este azi?
– Salut, Dan. Astăzi este marți.
– Unde mergi?
– Eu merg la Nicu, la ziua lui de naștere.
Rememorare:
luni
marți
miercuri
joi
vineri
sâmbătă
duminică

Prima zi e luni.
A doua zi e marţi.
A treia zi e miercuri.
A patra zi e joi.
A cincea zi e vineri.
A şasea zi e sâmbătă.
A șaptea zi e duminică.

– Salut, Dan. Astăzi este marți. Unde mergi?
– Eu merg la Nicu, la ziua lui de naștere.
– Unde merge Nicu luni?
– Luni Nicu merge la medic.
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EVALUARE
1. Priviți imaginile. Ascultați. Adevărat sau fals?
1

2

4

3

5

6

1 Doina se joacă cu păpușa.
2 Nicu desenează un avion.
3 Leanca colorează o casă.
4 Mihaela construieşte o casă.
5 Dan învață limba română.
6 Ana şi Dan aleargă.

2. Priviți imaginea şi răspundeţi la întrebări.
A. Cine și ce face la grădiniță?
B. Ce obiecte sunt în sală? Numărați.
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A

Noi ştim deja:
 Să ne salutăm:

 Să numim zilele săptămânii:

Bună dimineața, doamnă educatoare!
Salut, Nicu!

Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă,
duminică

 Să ne prezentăm:

 Să spunem ce zi este azi:

Eu sunt Nicu.
Mă numesc Leanca.
Mă cheamă Cristi.

– Ce zi este (e) azi?
– Astăzi e (este) vineri.

 Să cerem informații cu privire la o
persoană:

 Să precizăm ce facem în fiecare zi:
– Ce faci vineri?
– Vineri (eu) merg la muzeu.

Cum te numeşti?
Cum te cheamă?
 Să întrebăm și să răspundem ce facem în sală:

 Să precizăm numărul de obiecte/
persoane:

Ce faci? Eu desenez.
Ce face Costi? Costi construiește o casă.
Ce face Dan? Dan se joacă.

– Câți copii sunt?
– Sunt doisprezece copii.
– Câte baloane are Leanca?
– Leanca are șaisprezece baloane.

 Să spunem cu ce ne jucăm:

 Să spunem ce este în sala de grupă:

Cu ce se joacă Dan?
Dan se joacă cu mingea.
Ce faci tu?
Eu mă joc cu balonul.

În sala de grupă sunt șapte mese, opt
scaune, două dulapuri și un covor.

 Să numărăm de la 11 până la 15:

 Să spunem ce facem la grădiniță:

Unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece

La grădiniță eu desenez, mă joc, învăț limba
română.

 Să indicăm numărul de obiecte:

 Să cerem permisiunea de a intra și a
ieși:

Sunt treisprezece scaune.
Sunt cincisprezece creioane verzi.

Pot intra?/Pot ieși?
Da, e voie./Nu, nu e voie.
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UNITATEA 2

EU ȘI FAMILIA MEA
2.1.

SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ

1. Priviți imaginea. Ascultați cu atenție și repetați.
Aceasta este
mama mea.

Acesta este
tatăl meu.

Acesta este
bunicul meu.

Salut, prieteni!
Aceasta este
familia mea!

Acesta
sunt eu.

Aceasta este
bunica mea.

Aceasta este sora
mea, iar acesta este
fratele meu.

2. Priviți imaginile. Întrebați și răspundeți.
Model A:
– Cine este acesta?
– Acesta este bunicul lui Nicu.

Cine este acesta?
Cine este aceasta?
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Model B:
– Cine este aceasta?
– Aceasta este bunica lui Nicu.

3. Priviți imaginile. Ascultați. Răspundeți: adevărat sau fals?

A. Costi are o familie mică.
În familie sunt 4 persoane:
mama, tata, Costi și sora.

• Costi are o familie mare.

A

F

• În familie sunt 5 persoane.

A

F

• Costi are o soră.

A

F

• El are un frate.

A

F

B. Doina are o familie mare.
În familie sunt 6 persoane:
mama, tata, Doina, doi frați și
o soră.
• Doina are o familie mică.

A

F

• În familie sunt 6 persoane.

A

F

• Doina are doi frați.

A

F

• Ea nu are soră.

A

F

Rememorare:
persoană

Aceasta e familia mea.
– Cine este acesta?
În familie suntem şase persoane. – Acesta este fratele meu.
Familia mea este mare.
– Cine este aceasta?
– Aceasta este sora mea.
– Cine este acesta?
– Acesta este bunicul lui Nicu.
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2.2.

AȘA E FAMILIA MEA

1. Ascultați cu atenție și repetați.
FAMILIA MEA
Acesta e tata, bun şi serios.
Aceasta e mama, exemplu frumos.
Fratele cel mare merge la școală,
Sora cea mică – cu păpușa-n poală.
Sora cea mare la mama aleargă.
Aceștia formează familia întreagă.

2. Răspundeți la întrebări pe baza exercițiului nr. 1.
Cine este bun și serios?
Cine merge la școală?
Cine este exemplu frumos?		

Cine aleargă la mama?
Cine are păpușă?

3. Priviți imaginile. Întrebați și răspundeți.
Cine este acesta?

Cum este el?

Cine este aceasta?

Model:
Acesta este bunicul. El este bun.

Cum este ea?

Model:
Aceasta este bunica. Ea este harnică.
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4. Priviți imaginile. Vesel sau trist? Ascultați și uniți imaginile.
Tata este vesel. Mama este veselă. Bunicul este trist. Bunica este tristă. Sora mea este tristă.
Cristi este vesel. Leanca este veselă.

5. Lucraţi în perechi. Întrebați și răspundeți cum sunt membrii familiei.
Cum este tatăl tău?
Model:
– Cum este tatăl tău?
– Tatăl meu este puternic.
21

Cum este mama ta?

– Cum este mama ta?
– Mama mea este frumoasă.

6. Spune cum este familia ta.
Model:
Acesta este tata. Tatăl meu este bun și puternic. Aceasta este mama. Mama mea este harnică
și frumoasă. Acesta este fratele meu. El nu este leneș, el este harnic. Aceasta este sora mea.
Ea este veselă. Acesta sunt eu. Aceasta este familia mea!

Mama

Fratele
Sora

Sora

ta
Ta

Rememorare:
bun
puternic
vesel ≠ trist
harnic ≠ leneș

Familia

Mama mea este frumoasă.
Tatăl meu este frumos.
Bunicul meu este puternic.
Sora mea nu este leneșă, ea
este harnică.
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– Cine este aceasta?
– Aceasta este bunica mea.
– Cum este bunica ta?
– Bunica mea este bună.
– Cum este tatăl tău?
– Tatăl meu este puternic.
– Cum este mama ta?
– Mama mea este frumoasă.

2.3.

DUMINICA ÎN FAMILIE

1. Priviți imaginea. Ascultați cu atenție și repetați.
Este duminică. Toată familia este împreună. Leanca a venit în vizită. Bunicul citește
o carte. Tata și Nicu se joacă cu mingea. Mama şi sora aranjează masa. Bunica aduce
plăcinte gustoase. Ea întreabă: Vreți plăcinte? Mama spune: Poftim la masă!

Vrem!
Vreau
și eu!

Poftim
la masă!

Vreau
și eu!

Vreți
plăcinte?

2. Priviți imaginea. Spuneți cine și ce face.
Model:
Mama aranjează masa.
Bunica aduce plăcinte.

Cine
și ce face?

Bunicul citește o carte.
Nicu se joacă cu mingea.

23

3. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Vrei apă?

Da, vreau apă.

Model A:
– Dan, vrei o bomboană?
– Da, vreau o bomboană.

Model B:
– Leanca, vrei un biscuit?
– Da, vreau un biscuit.
– Nu, nu vreau un biscuit.
Vreau un măr.

Model C:
– Costi, vrei mere?
– Da, vreau mere.

Model D:
– Mihaela, vrei lapte?
– Nu, nu vreau lapte.
Vreau apă.
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Nu, nu vreau apă.

Model:
– Ce vrea mama?
– Mama vrea o carte.

4. Priviți imaginile. Aflați cine și ce vrea.

5. Lucrați în grup. Joc didactic „Ce vrei tu?”.
Ce vrei tu?
Model:
– Eu vreau lapte. Ce vrei tu?
– Eu vreau plăcinte. Ce vrei tu?

6. Jocul „Mim”. Eu spun, tu arată.
Sora mea este veselă. Bunicul este trist. Tata pregătește mâncare. Mama aranjează masa.
Fratele meu se joacă cu mingea. Bunica aduce plăcinte gustoase.
Rememorare:
înghețată
biscuiți
a pregăti
a aranja
împreună

Mama pregătește mâncare.
Bunica aduce plăcinte.
Sora mea aranjează masa.
Bunicul citește o carte.
Tata și Nicu se joacă cu mingea.
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– Vrei o bomboană?
– Da, vreau o bomboană.
– Vrei lapte?
– Nu, nu vreau lapte. Vreau apă.
– Ce vrei tu?
– Eu vreau mere.

2.4.

ZIUA MEA DE NAȘTERE

1. Priviți imaginea. Ascultați şi repetați.
Astăzi este sărbătoare. Nicu are 7 ani. Bunica îi dăruieşte o carte. Ea îi spune: La mulți ani,
Nicu! Tata îi dăruieşte o minge de fotbal. El îi spune: Fii sănătos, Nicu!
Fii sănătos!
La mulți ani!

Felicitări!

2. Priviți imaginea. Întrebați și răspundeți.

Cine vine la ziua de naștere?
Ce îi dăruieşte?

Model:
– Cine vine la ziua de naștere a lui Nicu?
– Bunica vine la ziua de naștere.
– Ce îi dăruieşte bunica?
– Ea îi dăruieşte o carte.
– Ce îi spune bunica?
– LA MULȚI ANI!
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3. Descoperiți cine și ce cadou i-a adus lui Nicu.

Model:
– Ce cadou i-a adus Doina?
– Doina i-a adus un album.

4. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Model A:
– Câți ani ai?
– Eu am șase ani. Iar tu?
– Eu am șapte ani. Ce cadou vrei de
ziua de naștere?
– Eu vreau o păpușă.

Model B:
– Salut. Tu ai șase ani?
– Nu, eu nu am șase ani. Eu
am șapte ani. Iar tu?
– Şi eu am șapte ani.

5. Priviți imaginile. Spuneți ce faceţi.

Noi dansăm.

Noi privim desene
animate.

Noi ne jucăm.

Noi mâncăm
tort.

6. Ascultați şi cântaţi împreună.
LA MULȚI ANI!
Mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască,
Cine să trăiască, cine să trăiască,
La mulţi ani!
La mulţi ani!
Mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască,
Nicu să trăiască, Nicu să trăiască,
La mulţi ani!
La muuuuuuuuuuuulţi ani!
Rememorare:
sărbătoare
cadou
carte
a dărui

zi de naștere
La mulți ani!
Felicitări!
Tata îi dăruieşte o minge.
Noi dansăm.
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– Câți ani ai?
– Eu am șapte ani.
– Ce cadou i-a adus Doina?
– Doina i-a adus un album.

EVALUARE
1. Priviți imaginea. Prezentați familia Doinei. Cine este? Cum este?

2. Priviți imaginile. Spuneţi cine și câți ani are?
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Noi ştim deja:
 Să identificăm/prezentăm membrii
familiei:
Aceasta este mama.
Acesta este tata.

 Să întrebăm și să răspundem câți ani
avem:
– Câți ani ai?
– Eu am șapte ani.

 Să cerem informații privind identificarea unui membru al familiei:
– Cine este acesta?
– Acesta este bunicul (meu).
– Cine este aceasta?
– Aceasta este bunica (mea).

 Să spunem cine vine la ziua de naștere și ce aduce:
– Cine vine la ziua de naștere a lui Nicu?
– Bunica vine la ziua de naștere.
– Ce cadou îi aduce bunica?
– Bunica îi aduce o carte.

 Să caracterizăm membrii familiei:
Bun, puternic, vesel, trist, harnic, leneş.
Tatăl meu este puternic. Mama mea este
frumoasă.

 Să precizăm cine și ce a adus:
– Ce cadou i-a adus Doina?
– Doina i-a adus un album.

 Să indicăm cine sunt membrii familiei:  Să adresăm urări:
– Aceasta este sora mea.
– La mulți ani! Felicitări! Fii sănătos!
– Acesta este fratele meu.
 Să întrebăm cum sunt membrii
familiei:
– Cum este tatăl tău? – Cum este el?
– Cum este mama ta? – Cum este ea?

 Să precizăm cine și ce vrea:
– Ana, vrei o bomboană?
– Da, (eu) vreau o bomboană./Da, vreau./
Nu, nu vreau.
– Ce vrei tu?
– Eu vreau o bomboană.
– Ce vrea tata?
– Tata vrea plăcinte.

 Să prezentăm membrii familiei:
În familie suntem 6 persoane: bunicul,
bunica, mama, tata, eu și sora mea. Aceasta
este mama mea. Acesta este tatăl meu.
Aceasta este bunica mea. Acesta este
bunicul meu. Aceasta este sora mea. Acesta
sunt eu.

 Să exprimăm o dorinţă:
Eu vreau o ciocolată.
Doina vrea o îngheţată.
Costi vrea suc.
El vrea lapte.
Nicu vrea apă.
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UNITATEA 3

CASA MEA
3.1.

UNDE LOCUIEȘTI?

1. Ascultați, priviți imaginea și repetați.
– Nicu, unde locuiești?
– Eu locuiesc pe strada Victoriei.

– Ce adresă ai?
– Strada Victoriei, numărul 3, scara 2.

Eu locuiesc pe
strada Victoriei.
Nicu, unde
locuieşti?
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2. Priviți imaginea. Alcătuiți dialoguri.
Model A:
– Unde locuiești tu?
– Eu locuiesc în orașul Comrat.
– Pe ce stradă?
– Pe strada Gaidarji.
– Ce număr?
– Numărul 7, scara 3.

Unde locuiești tu?

Unde locuiește Nicu?

Model B:
– Unde locuiește Nicu?
– Nicu locuiește în oraș.
– Pe ce stradă locuiește?
– Pe strada Victoriei, numărul 3, scara 2.
– Unde locuiește Doina?
– Doina locuiește pe strada Vasilioglu, numărul 9.

3. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Costi, tu locuiești la bloc?
– Da, eu locuiesc la bloc. Iar tu, Doina?
– Eu locuiesc în casă la curte.
– Ce adresă ai?
– Strada Vasilioglu, numărul 9.

4. Spuneți unde locuiți.
Model: Mă numesc Mihaela. Eu locuiesc în orașul Comrat, pe strada Cristioglu, numărul 5,
scara 1. Blocul este înalt și nou.
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5. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Mihaela, unde locuiesc bunicii tăi?
– Bunicii mei locuiesc în sat.
– În ce sat?
– În satul Avdarma.

6. Ascultați propozițiile. Adevărat sau fals?
Nicu locuiește în casă la curte.

A

F

Nicu locuiește pe strada Victoriei, numărul 3, scara 2.

A

F

Doina locuiește la bloc.

A

F

Doina locuiește pe strada Vasilioglu, numărul 9.

A

F

Rememorare:
adresă
bloc
număr
scară
la curte

– Unde locuiești tu?
Eu locuiesc în satul Avdarma.
– Eu locuiesc în Comrat.
Eu locuiesc în casă la curte.
El locuieşte în oraşul Comrat, la bloc. – Ce adresă ai?
– Strada Victoriei, nr. 3, scara 2.
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3.2.

CE ESTE ȘI UNDE ESTE?

1. Ascultați, priviți imaginea și repetați.
Eu sunt Costi. Eu locuiesc în orașul Comrat. Eu locuiesc la bloc. Blocul este înalt. Eu locuiesc la
etajul 5. Apartamentul nostru are un salon, două dormitoare, o bucătărie și o baie.

2. Adevărat sau fals?
Costi locuiește în Comrat.

A

F

Costi locuiește la bloc.

A

F

Blocul are trei etaje.

A

F

Costi locuiește la etajul cinci.

A

F
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3. Priviți imaginea. Întrebați și răspundeți.
Model A:
– Unde este veveriţa Riţa?
– Riţa este în dulap.
– Unde este dulapul?
– Dulapul este lângă perete.

Unde este?

Model B:
– Unde este tabloul?
– Tabloul este pe perete.
– Unde este covorul?
– Covorul este pe podea.
– Unde este păpuşa?
– Păpuşa este pe pat.
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Cum este?

Model C:
– Cum este patul?
– Patul este mic.
– Cum este tabloul?
– Tabloul este frumos.
– Cum este covorul?
– Covorul este mov.

4. Ascultați și uniți. Spuneți ce este şi unde este?
Dulapul este în salon.
Tabloul este în dormitor.
Masa este în bucătărie.
Patul este în dormitor.
A

1

B
2

3

C
4

5. Descrie camera ta.
Model: Camera mea este mică şi comodă. În cameră am un pat, o masă, două scaune, un
raft pentru cărți. Masa este în mijloc. Patul este lângă perete.
Rememorare:
perete
raft
tablou
podea
baie
înalt

Camera mea este mică şi comodă.
În cameră am un pat, o masă, două
scaune, un raft pentru cărți.
Masa este în mijloc.
Patul este lângă fereastră.
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– Unde este patul?
– Patul este lângă perete.
– Unde este tabloul?
– Tabloul este pe perete.
– Cum este covorul?
– Covorul este mov.

3.3.

CUM E LA NOI ACASĂ?

1. Ascultați, priviți imaginea și repetați.
Nicu este acasă. Leanca este în vizită la Nicu. Ei sunt în salon. Salonul este mare și frumos. În salon este un dulap, o canapea, un televizor, o masă, două scaune. Pe perete
este un tablou. Pe raft sunt cărți și o vază.

2. Lucrați în grup. Întrebați și răspundeți.
Unde este?

Model A:
– Unde este Nicu?
– Nicu este acasă.

Câte sunt?
Model B:
– Câte persoane sunt în salon?
– În salon sunt patru persoane.

Cum este?
Model C:
– Cum este salonul?
– Cum este acasă?
– Salonul este mare și frumos. – Acasă este bine.
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3. Priviți imaginea. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Ce este?

Cum este?

Model A:
– Ce este în cameră?
– În cameră este o canapea.

– Ce este în dulap?
– În dulap este un tricou.

Model B:
– Cum este canapeaua?
– Canapeaua este nouă.

– Cum este în cameră?
– În cameră este curat.
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4. Priviți imaginea. Unde sunt obiectele? Întrebați și răspundeți.
Unde este?

Model:
– Unde este vaza?
– Vaza este pe masă.
– Unde sunt jucăriile?
– Jucăriile sunt pe fotoliu.

Unde sunt?

5. Mobilează camera ta și spune ce este și unde este?
Ce este în cameră?

Rememorare:
curat
bine
lampă
fotoliu

Unde este?

Acasă este bine. În cameră este curat.
Mingea este sub masă.
Cărțile sunt pe raft.
Jucăriile sunt pe fotoliu.
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– Ce este în cameră?
– În cameră este o canapea.
– Cum este canapeaua?
– Canapeaua este nouă.

3.4.

FACEM CURAT

1. Priviți imaginea. Ascultați dialogurile și repetați.
– Ce face Leanca?
– Leanca face curat.
– Unde pune rochia?
– Ea pune rochia în dulap.

– Ce face Nicu?
– Nicu se descalță.
– Unde pune ghetele?
– El pune ghetele în dulap.

2. Lucrați în perechi. Uniți imaginile, întrebați și răspundeți.
Model A:
– Unde pune fusta Leanca?
– Leanca pune fusta în dulap.

Model B:
– Unde pune avionul Nicu?
– Nicu pune avionul în cutie.
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3. Priviți imaginea. Dialogați.
Model:
– Ce faci, Leanca?
– Eu fac curat.
– Unde pui rochia?
– Eu pun rochia în
dulap.

4. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Model A:
Model B:
Model C:
– Unde este avionul?
– Unde este mașina?
– Unde este scaunul?
– Avionul este pe masă. – Mașina este în dulap. – Scaunul este lângă masă.

40

5. Joc didactic „Eu spun și fac”.
Model A:
Eu pun avionul în cutie.

Model B:
Eu pun pălăria în dulap.

6. Priviți imaginea. Ajutaţi-l pe Nicu să facă curat.
Model:
Nicu, pune maioul
în dulap!

Rememorare:
a (se) descălța
ghete
cutie
a pune

Nicu se descalţă.
Leanca face curat.
Ea pune fusta în dulap.
Nicu, pune jucăriile în cutie!
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– Leanca, unde pui rochia?
– Eu pun rochia în dulap.
– Nicu, unde pui ghetele?
– Eu pun ghetele în dulap.

EVALUARE
1. Priviți imaginea. Descrieți camera Doinei.

2. Ascultați și arătați unde puneți fiecare obiect.
Pun ceasul pe perete. Pun vaza pe masă. Pun mingea sub masă. Pun jucăriile pe fotoliu. Pun
mașinile sub scaun.
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Noi ştim deja:
 Să spunem unde locuim:

 Să indicăm camerele din apartament:
– Eu locuiesc în orașul Comrat, strada Victoriei, numărul 3, scara 2, apartamentul 10.
Apartamentul nostru are un salon, două
dormitoare, o bucătărie și baie.
 Să cerem informații despre adresa
cuiva:

 Să spunem unde sunt obiectele din
cameră:

– Unde locuiești tu?
– Eu locuiesc în orașul Comrat.
– Pe ce stradă?
– Pe strada Gaidarji.
– Ce număr?
– Numărul 7, scara 3.

Patul este lângă perete.
Tabloul este pe perete.
Covorul este pe podea.

 Să descriem camera în care locuim:

 Să descriem obiecte:

Camera mea este mică şi comodă.
În cameră am un pat, o masă, două scaune,
un raft pentru cărți.
Masa este în mijloc.
Patul este lângă fereastră.

Salonul este mare.
Patul este mic.
Tabloul este frumos.
Covorul este mov.

 Să precizăm cum este acasă:

 Să întrebăm cine și cum face curat:

Salonul este mare și luminos.
Acasă este curat și bine.

– Ce face Leanca?
– Leanca face curat.
– Unde pune rochia?
– Ea pune rochia în dulap.
 Să rugăm pe cineva să facă curat:
– Nicu, pune maioul în dulap!
– Leanca, pune rochia pe scaun!
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UNITATEA 4

MIJLOACE DE TRANSPORT
4.1.

CU CE VENIM LA GRĂDINIȚĂ?

1. Ascultați, priviți imaginea și repetați.
– Cu ce vine Cristi?
– Cu ce vine Ana la grădiniță?
– Ana vine cu mașina.
– Cristi vine cu bicicleta.

– Dan vine pe jos?
– Da, vine pe jos.

2. Ascultați enunțurile. Adevărat sau fals?
Ana vine la grădiniță cu mașina.

A

F

Cristi vine la grădiniță cu bicicleta.

A

F

Dan vine cu trotineta.				

A

F

3. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Cu ce vii la grădiniță?
– Eu vin cu autobuzul.
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– Cu ce vii la grădiniță?
– Eu vin cu bicicleta.

4. Ascultați și acoperiți imaginea.
1

Acesta este un troleibuz. Troleibuzul este albastru.

2

Aceasta este o mașină. Mașina este albastră.

3

Acesta este un autobuz. Autobuzul este galben.

4

Acesta este un microbuz. Microbuzul este gri.

1

5. Joc didactic „Interviul vesel”.
Model:
– Salut, Dan. Ce este acesta? – Cum este troleibuzul?
– Acesta este un troleibuz.
– Troleibuzul este roșu.
Rememorare:
bicicletă
autobuz
microbuz
pe jos

Acesta este un troleibuz albastru.
Aceasta este o mașină albastră.
Autobuzul este galben.
Microbuzul este gri.
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– Unde mergi cu troleibuzul?
– Merg la circ.
– Cu ce vine Ana la grădiniță?
– Ana vine cu mașina.
– Cu ce vine Cristi?
– Cristi vine cu bicicleta.

4.2.

NOI MERGEM CU AUTOBUZUL

1. Ascultați, priviți imaginea și repetați.
– Doina merge cu autobuzul?
– Da, ea merge cu autobuzul.
– Cum este autobuzul?
– Autobuzul este nou și confortabil.

– Cine merge cu autobuzul?
– Dan merge cu autobuzul.
– Unde merge autobuzul?
– Autobuzul merge la munte.

2. Priviți imaginea. Întrebați și răspundeți.
– Cine merge la bunici? – Cu ce merge Nicu la bunici? – În microbuz sunt mulţi pasageri?
– Nicu merge la bunici. – El merge cu microbuzul.
– Da, sunt mulţi pasageri.
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3. Lucrați în perechi. Priviți imaginile. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Cu ce mergi la mare?
– Eu merg la mare cu trenul.

Cu ce mergi la mare?
Cu ce mergi la munte?

4. Joc didactic „Călătorie veselă”.
Unde mergi?

Cu ce mergi?

Model:
– Unde mergi?
– Eu merg la circ.
– Cu ce mergi?
– Merg cu mașina.
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5. Priviți imaginile. Spuneți cine și cu ce merge.
Model A:
– Cu ce merge Leanca la circ?
– Leanca merge cu maşina.

Model B:
– Dan merge pe jos la bibliotecă?
– Da, merge pe jos.

6. Lucraţi în perechi. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Cu ce mergi la bunica?
– Merg cu microbuzul.
– Cu ce mergi în parc?
– Merg cu trotineta.
7. Priviți imaginile. Numiți mijloacele de transport. Cum sunt?
Model A:
Acesta este un autobuz.
Autobuzul este nou şi confortabil.
În autobuz nu sunt pasageri.

Rememorare:
a merge
a merge pe jos
nou
confortabil
pasager

Model B:
Acesta este un troleibuz.
Troleibuzul este mare.
În troleibuz sunt mulți pasageri.

Dan merge pe jos.
Nicu merge cu microbuzul.
Leanca merge cu mașina la circ.
Troleibuzul este mare.
Autobuzul este nou şi confortabil.
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– Cu ce mergi la mare?
– Eu merg la mare cu trenul.
– Cu ce mergi în parc?
– Merg cu trotineta.

4.3.

ATENȚIE! TRAVERSĂM STRADA!

1. Ascultați, priviți imaginea și repetați.

– Ce face Doina?
– Doina traversează strada.
– La ce culoare traversează
strada?
– Ea traversează strada la
verde.

2. Ascultați și repetați.
El traversează strada.
Cristi traversează strada
pe zebră. Și eu traversez
strada pe zebră.
Dan traversează strada
la verde. Și eu traversez
strada la verde.
Leanca traversează
strada atent. Și eu
traversez strada atent.
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Eu traversez strada.

3. Ascultați și uniți imaginile.
Este culoarea verde.

Ana traversează atent strada.

Este culoarea roșie.

Nicu stă pe loc.

Este culoarea galbenă.

Mihaela este atentă.

1

2

3

4. Jocul „Semaforul magic”. Ascultați enunțurile. Arătați culoarea potrivită.
Eu stau pe loc.
Eu traversez strada.
Eu sunt atent./Eu sunt atentă.
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5. Jocul „Interviul colorat”. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
– Câte culori are semaforul?
– Semaforul are trei culori.
– Care sunt culorile?
– Roșu, galben și verde.
– La ce culoare traversezi strada?
– Eu traversez strada la verde.
– La ce culoare stai pe loc?
– Eu stau pe loc la roșu.
6. Să ne jucăm de-a semaforul!

Rememorare:
semafor
a traversa
atent
a sta pe loc
zebră

Cristi traversează strada pe zebră.
Și eu traversez strada pe zebră.
Dan traversează strada la verde.
Și eu traversez strada la verde.
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– Câte culori are semaforul?
– Semaforul are trei culori.
– La ce culoare traversezi strada?
– Eu traversez strada la verde.
– La ce culoare stai pe loc?
– Eu stau pe loc la roșu.

4.4.

CU CE CĂLĂTORIM ÎN VACANȚĂ?

1. Ascultați, priviți imaginile și repetați.

– Cu ce călătorește Nicu în vacanță?
– Nicu călătorește cu avionul.

– Cu ce călătorește Cristi în vacanță?
– Cristi călătorește cu trenul.

– Cu ce călătorește Ana în vacanță?
– Ana călătorește cu autobuzul.

2. Ascultați și memorați.

Nicu călătorește cu

Cristi călătorește cu

.

. Ana călătorește cu
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.

3. Priviți imaginile. Cine? Unde?
Cu ce călătorește?

Model:
Leanca călătorește cu mașina la mare.

Cine?

?

Unde

4. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Tu călătorești cu autobuzul?
Model A:
– Tu călătorești cu trenul?
– Da, eu călătoresc cu trenul.

Eu călătoresc cu autobuzul.
Model B:
– Tu călătorești cu avionul?
– Nu, eu nu călătoresc cu avionul.

5. Interviul vesel. Întrebați și răspundeți.
– Costi, tu călătorești cu trenul?
– Cu ce călătorești?
– Nu, eu nu călătoresc cu trenul. – Eu călătoresc cu avionul.
Rememorare:
a călători
Leanca călătorește cu mașina la – Cu ce călătorește Nicu în vacanţă?
vacanţă
mare.
– Nicu călătorește cu avionul.
Mihaela călătorește cu trenul la – Tu călătorești cu trenul?
munte.
– Da, eu călătoresc cu trenul.
53

EVALUARE
1. Priviți imaginile. Numiți și descrieți fiecare mijloc de transport.

2. Ascultați și uniți.
e
lătoreșt
Nicu că
ul.
cu avion
Cristi că
lă
cu trenu torește
l.

ște
Ana călătore
l.
cu autobuzu

Leanca că
lă
cu mașin torește
a.

torește
ă
l
ă
c
a
Doin
obuzul.
cu micr
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Noi ştim deja:
 Să numim mijloacele de transport și  Să descriem mijloace de transport:
să spunem unde mergem:
Acesta este un troleibuz.
– Ce este acesta?
Troleibuzul este mare.
– Acesta este un microbuz.
În troleibuz sunt mulți pasageri.
– Unde mergi cu microbuzul?
Acesta este un autobuz.
Autobuzul este nou și confortabil.
– Eu merg cu microbuzul la munte.
 Să precizăm cine și cu ce merge:

 Să aflăm cu ce vin copiii la grădiniță:

Doina merge cu autobuzul.
Leanca merge cu mașina.
Nicu merge cu microbuzul.
Cristi merge cu bicicleta.
Mihaela merge cu trotineta.
Dan merge pe jos.

– Cu ce vine Ana la grădiniță?
– Ana vine cu mașina.
– Cu ce vine Cristi la grădiniță?
– Cristi vine cu bicicleta.
– Dan vine pe jos la grădiniță?
– Da, vine pe jos.

 Să indicăm culoarea obiectului:

 Să precizăm la ce culoare a semaforului traversăm strada:

Troleibuzul este albastru.
Mașina este albastră.
Autobuzul este galben.
Microbuzul este gri.

– La ce culoare traversează Doina strada?
– Ea traversează strada la verde.

 Să întrebăm și să răspundem care
sunt culorile semaforului:

 Să întrebăm și să răspundem cu ce
călătorim în vacanță:

– Câte culori are semaforul?
– Semaforul are trei culori.
– Care sunt culorile?
– Roșu, galben și verde.

– Cu ce călătorește Nicu?
– Nicu călătorește cu avionul.
– Cu ce călătorește Cristi?
– Cristi călătorește cu trenul.
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UNITATEA 5

ANOTIMPURILE
5.1.

ESTE IARNĂ!

1. Priviţi imaginile. Ascultaţi şi repetaţi.
Este iarnă. Afară este frig. Ninge. Este multă zăpadă.

Om de
zăpadă

Bulgări de zăpadă
Sanie

2. Ascultaţi şi repetaţi.

– Costi, care sunt lunile de iarnă?
– Lunile de iarnă sunt: decembrie,
ianuarie, februarie.
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3. Ascultaţi. Ridicaţi cartonaşul

, dacă este adevărat şi

Este iarnă.
Lunile de iarnă sunt: decembrie, ianuarie, mai.
Afară e cald.
Ninge.
E multă zăpadă.
4. Eu încep, tu continui.
Este
Lunile de iarnă sunt: decembrie, ianuarie,
Afară e
E multă
Nicu face
5. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Ce anotimp este?
– Este iarnă.
– Cum este afară?
– Afară e frig.
– Afară ninge?
– Da, afară ninge.
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, dacă nu e adevărat.

6. Priviți imaginile și spuneți cine și ce face.
– Ce face Doina?
– Doina face un om de zăpadă.
– Ce face Nicu?
– Nicu face bulgări de zăpadă.
– Ce face Cristi?
– Cristi se dă cu sania.

Ce face el?
Ce face ea?

7. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
– Ce faci tu?
Model A:
– Ce faci tu?
– Fac un om de zăpadă.
– Îți place iarna?
– Da, îmi place iarna.

Rememorare:
frig
ninge
zăpadă
om de zăpadă
bulgări de zăpadă
minunat

– Îți place iarna?
– Da, îmi place iarna.
Model B:
– Ce faci tu?
– Mă dau cu sania.
– Îți place iarna?
– Da, îmi place iarna.

Este iarnă.
Afară este frig.
Ninge.
Fac un om de zăpadă.
Mă dau cu sania.
Îmi place iarna.
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Model C:
– Ce faci tu?
– Fac bulgări de zăpadă.
– Îți place iarna?
– Da, iarna este minunat.

– Ce faci iarna?
– Fac bulgări de zăpadă.
– Fac un om de zăpadă.
– Mă dau cu sania.
– Îţi place iarna?
– Da, îmi place iarna.

5.2.

VINE, VINE PRIMĂVARA

1. Priviţi imaginea. Ascultaţi şi repetaţi.

Păsările
vin din ţările
calde.
Vine
primăvara.

Timpul se
încălzeşte.

Copacii
înfloresc.

Lunile de primăvară
sunt: martie, aprilie,
mai.
2. Ascultaţi propozițiile. Ridicaţi cartonaşul
fals.
Păsările vin din ţările calde.
Copacii înfloresc.
Primăvara mă dau cu sania.
Primăvara sunt ghiocei.
Este frig.
Lunile de primăvară sunt: martie, decembrie, mai.
Timpul se încălzește.
3. Eu încep, tu continui.
Lunile de primăvară sunt: martie,
Primăvara afară e
Sunt
Copacii
Păsările vin din
Timpul

,
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, dacă este adevărat şi

, dacă este

4. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Model A:
– Ce anotimp este?
– Este primăvară.
– Cum este afară?
– Afară e cald.
– Care sunt lunile de primăvară?
– Lunile de primăvară sunt martie,
aprilie, mai.

Model B:
– Când sunt ghiocei?
– Primăvara sunt ghiocei.
– Când înfloresc copacii?
– Primăvara copacii înfloresc.
– Când vin păsările din țările
calde?
– Primăvara vin păsările.

5. Priviţi imaginea. Ascultaţi şi repetaţi.
Model A:
– Doina, îți dăruiesc ghiocei.
– Mulțumesc!
– Cu plăcere.
Model B:
– Nicu, îți dăruiesc un mărțișor.
– Îmi place. Mulțumesc!
– Cu plăcere.

6. Jocul „Cutia magică”.
Ia un obiect și spune
ce dăruiești.

Rememorare:
cald
ghiocel
pasăre
a veni
a se încălzi
a înflori

Vine primăvara.
Afară este cald.
Sunt ghiocei.
Timpul se încălzeşte.
Copacii înfloresc.
Păsările vin din țările calde.
Lunile de primăvară sunt: martie, aprilie, mai.
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– Când înfloresc copacii?
– Primăvara înfloresc
copacii.
– Când vin păsările?
– Primăvara vin păsările.

5.3.

VARA VESELĂ

1. Priviţi imaginile. Ascultaţi şi repetaţi.
Este vară. Afară este foarte cald. Vara mergem la mare. Vara este vesel. Lunile de vară sunt:
iunie, iulie, august.

2. Lucrați în perechi. Întrebaţi şi răspundeţi.
Model:
– Ce anotimp este?
– Este vară.
– Cum este afară?
– Afară e foarte cald.
– Unde mergem vara?
– Vara mergem la mare.
– Care sunt lunile de vară?
– Lunile de vară sunt: iunie, iulie, august.
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3. Priviți imaginea și răspundeţi la întrebări.
Unde merge?

Cu cine merge?

– Unde merge Doina?
– Doina merge la mare.

– Cu cine merge Doina?
– Doina merge cu bunicii.

Cu ce merge?
– Cu ce merge ea la mare?
– Ea merge cu autobuzul.

4. Priviți imaginea. Spuneţi cine, unde este şi cu ce merge?
– Unde este Dan?
– Dan este în parc.

– Cu ce merge Dan?
– Dan merge cu bicicleta.
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– Cu ce merge Mihaela?
– Mihaela merge cu trotineta.

5. Întrebați și răspundeți.

Model A:
– Ce face Nicu?
– Nicu se joacă.
– Cu cine se joacă
Nicu?
– Nicu se joacă cu
Leanca şi Ana.
Model B:
– Ce faci vara?
– Mă joc.
– Cu cine te joci?
– Mă joc cu priete
nii.

6. Improvizați jocul „Microfonul magic”. Întrebaţi şi răspundeţi.
Ce faci vara?

Eu mănânc cireşe.

Vara eu mă joc.

Eu merg la mare.
Vara mănânc
îngheţată.
Eu merg cu bicicleta.
Rememorare:
foarte cald
mare
înghețată

Este vară.
Afară este foarte cald.
Lunile de vară sunt: iunie, iulie, august.
Doina merge la mare.
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Vara merg cu trotineta.
– Unde merge Doina?
– Doina merge la mare.
– Cu cine merge Doina?
– Doina merge cu bunicii.
– Cu ce merge ea la mare?
– Ea merge cu autobuzul.
– Cu cine te joci?
– Mă joc cu prietenii.

5.4.

TOAMNA BOGATĂ

1. Ascultați, priviți imaginile și repetați.

Lunile de toamnă sunt:
septembrie, octombrie,
noiembrie.

Este toamnă. Afară e rece. Plouă. Сad frunzele.

Toamna sunt multe fructe
şi legume.
Păsările pleacă în ţările
calde.

2. Ascultaţi, priviți imaginile de la exerciţiul 1. Bateţi din palme dacă este adevărat
şi bateţi din picioare dacă e fals.
Afară este rece.
Păsările pleacă în ţările calde.
Toamna este multă zăpadă.
Toamna plouă.
Сad frunzele.
Lunile de toamnă sunt septembrie, octombrie, februarie.
3. Eu spun, tu continui.
Toamna afară este
Lunile de toamnă sunt: septembrie,
Cad
Păsările pleacă în
Toamna sunt multe

,
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4. Ascultați, priviți imaginile și acoperiți-le cu mâna.
Păsările pleacă în ţările calde. Doina și Ana culeg pere. Dan și Cristi culeg prune. Nicu şi Costi
mănâncă fructe. Cad frunzele.

5. Priviţi imaginile şi răspundeţi.

– Cum este mărul?
– Mărul este copt.
– Mărul este dulce.

Cum este?

– Cum este caisa?
– Caisa este coaptă.
– Caisa este dulce.

– Cum sunt merele?
– Merele sunt dulci.

6. Jocul „Microfonul magic”.
Mie îmi plac perele.
Rememorare:
frunză
rece
plouă
dulce
copt
a cădea

Cum sunt?

– Cum sunt caisele?
– Caisele sunt coapte.

Ce fructe îţi plac?

Mie îmi plac caisele.

Mie îmi plac prunele.

Plouă. Cad frunzele.
Păsările pleacă în ţările calde.
Toamna sunt multe fructe şi legume.
Cristi culege prune.
Lunile de toamnă sunt: septembrie, octombrie,
noiembrie.
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– Cum este afară?
– Afară este rece.
– Cum sunt merele?
– Merele sunt dulci.
– Ce fructe îți plac?
– Îmi plac perele.

EVALUARE
1. Priviţi imaginile și spuneți ce vedeți. Numiți anotimpul.

2. Priviți imaginile. Spuneți ce fac copiii.
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Noi ştim deja:
 Să cerem informații asupra atitudinii  Să descriem obiecte, acțiuni, fenoși sentimentelor:
mene:
– Îţi place iarna?
– Da, îmi place iarna.

Este iarnă.
Lunile de iarnă sunt: decembrie, ianuarie,
februarie.
Afară e frig.
Ninge.
E multă zăpadă.

 Să solicităm informații despre
lucruri, fenomene:

 Să oferim un cadou:

– Ce face Leanca?
– Leanca face un om de zăpadă.
– Cum este iarna?
– Iarna este frig.

– Îți dăruiesc un mărțișor.
 Să mulțumim și să răspundem la
mulțumire:
– Mulțumesc! Îmi place.
– Cu plăcere.

 Să solicităm şi să oferim informații
privind obiecte, lucruri, însușiri:

 Să întrebăm și să răspundem cum
sunt fructele:

– Unde merge Doina?
– Doina merge la mare.
– Cu cine merge Doina?
– Doina merge cu bunica și bunicul.
– Cu ce merge ea la mare?
– Ea merge cu autobuzul.

– Cum sunt merele?
– Merele sunt dulci.
– Cum sunt caisele?
– Caisele sunt coapte.
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UNITATEA 6

PREFERINȚE
6.1.

NE JUCĂM ÎMPREUNĂ

1. Ascultaţi şi repetaţi.

Ana se
joacă cu
păpuşa.
Leanca sare
coarda.

Costi construiește
un castel.

Nicu se
ascunde.

Cristi
aleargă.

Doina merge cu
bicicleta.

2. Priviți imaginile din exercițiul 1. Ascultați și acoperiți.
Leanca sare coarda. Doina merge cu bicicleta. Costi construiește un castel. Ana se joacă cu
păpuşa. Nicu se ascunde. Cristi aleargă.
3. Lucraţi în perechi. Priviți imaginile din exercițiul 1. Întrebați și răspundeți.
Cine?
Ce face?

Model A:
– Cine sare coarda?
– Leanca sare coarda.

Model B:
– Ce face Leanca?
– Leanca sare coarda.

4. Priviți imaginile. Întrebați și răspundeţi.
Ce fac ei?
Model:
– Ce fac ei?
– Ei aleargă.

Ce fac ele?

– Ce fac ele?
– Ele sar coarda.
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– Ce fac ei?
– Ei construiesc un castel.

5. Ascultați, repetați și uniţi.
Cu ce se joacă Costi?

Cu ce se joacă Doina?

Costi se joacă cu ursul. Doina se joacă cu iepurele. Costi se joacă cu avionul. Costi se joacă cu
trenul. Doina se joacă cu păpușa. Costi se joacă cu cubul. Doina se joacă cu mașina.

6. Joc dinamic: Repetă și arată.
Eu merg încet.
Eu merg repede.

Eu alerg.
Eu sar.

Eu mă joc.
Eu mă ascund.

7. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeţi.
Ce faci tu?
Eu mă joc cu mingea.
Eu sar coarda.
Eu construiesc un castel.
Eu mă ascund.
Eu merg cu bicicleta.
Rememorare:
a (se) juca
a construi
a sări
a alerga
a (se) ascunde
castel
coardă

Leanca sare coarda.
Doina merge cu bicicleta.
Costi construiește un castel.
Ana se joacă cu păpuşa.
Nicu se ascunde.
Cristi aleargă.
Eu alerg.
Eu construiesc un castel.
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– Ce fac ei?
– Ei aleargă.
– Ce fac ele?
– Ele sar coarda.
– Ce faci tu?
– Eu mă ascund.

6.2.

FACEM GIMNASTICĂ

1. Ascultaţi, priviți şi repetaţi.

Dan aleargă
ca iepurele.

Cristi merge
ca ursul.

Alex sare
ca broasca.

Mihaela face
foarfeca.

2. Priviți imaginile din exercițiul 1. Ascultați și acoperiți.
Cristi merge ca ursul.
Alex sare ca broasca.

Dan aleargă ca iepurele.
Mihaela face foarfeca.

3. Întrebați și răspundeți.
Model A:
– Ce face Cristi?
– Cristi merge ca
ursul.

Model B:
– Ce face Dan?
– Dan aleargă ca
iepurele.

Model C:
– Ce face Alex?
– Alex sare ca
broasca.

4. Ascultaţi, repetaţi și mimați.
Nicu merge ca ursul.
Doina sare ca broasca.
Cristi aleargă ca iepurele.
Mihaela face foarfeca.
Leanca bate din palme.

Și eu merg ca ursul.
Și eu sar ca broasca.
Și eu alerg ca iepurele.
Și eu fac foarfeca.
Și eu bat din palme.
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Model D:
– Ce face Mihaela?
– Mihaela face
foarfeca.

5. Să ne jucăm! Eu spun, arăt și voi faceți.
Mâinile în sus!
Mâinile în jos!

Mergem înainte!
Mergem înapoi!

Mergem repede!
Mergem încet!

Mâinile în față!
Mâinile la spate!

Batem din palme!
Facem foarfeca!

Mergem pe degete!
Mergem pe călcâie!

6. Jocul dinamic „Ursul doarme și visează”.

Ursul doarme şi visează
Că papucii lui dansează.
Ce să-i dăm noi de mâncare?
Lapte dulce şi cafea...
Alege pe cineva!
Rememorare:
sus
jos
în față
la spate
înainte
înapoi
repede
încet

Nicu merge ca ursul.
Doina sare ca broasca.
Cristi aleargă ca iepurele.
Mihaela face foarfeca.
Leanca bate din palme.
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Mâinile în sus! Mâinile în jos!
Mergem înainte! Mergem înapoi!
Mergem repede! Mergem încet!
Mâinile în față! Mâinile la spate!
Mergem pe degete! Mergem pe călcâie!
Batem din palme!
Facem foarfeca!

6.3.

LA ZOO

1. Ascultaţi şi repetaţi.

Suntem la zoo.

În cușcă sunt doi lei.
Aici este un acvariu.

În colivie sunt
doi papagali.

Aici este un lac.
2. Lucrați în echipă. Priviți imaginile. Întrebați și răspundeţi.
Cine este?

Unde este?

Ce face?

– Cine este aceasta?
– Aceasta este o maimuță.

– Unde este maimuța?
– Maimuța este în copac.

– Ce face maimuța?
– Maimuța mănâncă o banană.

Papagalul
cântă.

Maimuța mănâncă.

Ursul doarme.

Broasca sare.
Tigrul se spală.
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3. Priviți imaginile. Întrebați și răspundeţi.
Model A:
– Câți papagali sunt în colivie?
– Sunt şapte papagali.

Câți?

Câte?

Rememorare:
lac
acvariu
colivie
cușcă
broască
papagal

Suntem la zoo.
Aici este un lac.
Aici este un acvariu.
În colivie sunt șapte papagali.
În cușcă sunt doi lei.
Maimuța este în copac.
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Model B:
– Câte zebre sunt la zoo?
– Sunt două zebre.

– Ce face maimuța?
– Maimuța mănâncă o banană.
– Câți papagali sunt în colivie?
– Sunt șapte papagali.
– Câte zebre sunt la zoo?
– Sunt două zebre.

6.4.

ÎMI PLAC DESENELE ANIMATE

1. Ascultaţi şi repetaţi.
Afară plouă. Iese soarele. Pe cer apare curcubeul. Acesta este Bobiță. El are trei prieteni.
Ei sunt: Buburuză, Baltazar şi Fulgușor.
Aceasta este
Buburuză.

Acesta este
Baltazar.

Acesta este
Bobiță.

Acesta este
Fulgușor.

2. Priviți imaginile. Întrebaţi şi răspundeți.
Ce face el?

Bobiță urcă pe
curcubeu.

Ce face ea?

Buburuză
desenează un
tobogan.

Bobiţă cade.

Fulguşor
construieşte un
tobogan.

3. Adevărat sau fals?
Bobiță are doi prieteni.

Prietenii construiesc un tobogan.

Bobiță urcă pe curcubeu.

Fulgușor colorează toboganul.
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4. Priviți imaginile. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Nicu, poți urca pe tobogan?
– Da, pot urca.
– Nicu, poți urca pe curcubeu?
– Nu, nu pot.

5. Priviți imaginile. Găsiți cinci diferențe.

6. Ascultați și cântați împreună.
Bobiță și Buburuză
Prieteni sunt de când se știu.
Merg și prin pădure,
Merg și prin câmpii,
Veseli sunt
Bobiță și Buburuză.
Apare soarele pe cer,
Peste munți și văi,
Ei trec mereu tot râzând.
Bobiță și Buburuză
Prieteni sunt de când se știu.
Rememorare:
tobogan
curcubeu
plouă
a urca
a cădea

Afară plouă.
Pe cer apare curcubeul.
Bobiță urcă pe tobogan.
Bobiţă cade.
Fulguşor construieşte un tobogan.
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– Nicu, poți urca pe tobogan?
– Da, pot urca pe tobogan.
– Nicu, poți urca pe curcubeu?
– Nu, nu pot urca.

EVALUARE
1. Priviți imaginile. Spuneți cine și ce face.

2. Uniți imaginile și spuneți: cine și unde este.
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Noi ştim deja:
 Să numim acțiuni:

 Să îndeplinim indicaţii:

Leanca sare coarda.
Dan construiește un castel.
Ana se joacă cu păpuşa.
Bobiţă urcă pe tobogan.

– Mâinile în sus! Mâinile în jos!
– Mergem înainte! Mergem înapoi!
– Batem din palme! Facem foarfeca!

 Să oferim informații despre acţiuni:

 Să descriem acţiuni:

– Ce faci tu?
– Eu mă joc cu mingea.
– Eu sar coarda.

Nicu merge ca ursul.
Alex sare ca broasca.
Dan aleargă ca iepurele.
Mihaela face foarfeca.

 Să cerem informații despre fiinţe:

 Să concretizăm numărul fiinţelor:

– Cine este aceasta?
– Aceasta este o maimuță.
– Unde este maimuța?
– Maimuța este în copac.
– Ce face maimuța?
– Maimuța mănâncă o banană.

– Câți papagali sunt în colivie?
– Sunt șapte papagali.
– Câte maimuţe sunt în copac?
– În copac sunt șapte maimuţe.

 Să descriem fenomene ale naturii:

 Să identificăm persoane, lucruri:

Afară plouă.
Iese soarele.
Pe cer apare curcubeul.

– Cine este el?
– El este Bobiță.

 Să indicăm locul:
– Unde este ursul?
– Ursul este în cușcă.
– Unde este papagalul?
– Papagalul este în colivie.
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UNITATEA 7

EU LOCUIESC ÎN REPUBLICA MOLDOVA
7.1.

PATRIA MEA

1. Priviți imaginea, ascultați, apoi repetați.

Bună! Mă numesc Leanca.
Și eu locuiesc în Republica
Moldova. Aici cresc multe
fructe și legume.

Salut! Eu sunt Nicu.
Eu locuiesc în Republica
Moldova.
Moldova e frumoasă și
bogată.

2. Priviți imaginea de la exercițiul nr. 1. Întrebați și răspundeți.
Model A:

Model B:

– Unde locuiește Nicu?

– Unde locuiește Leanca?

– Nicu locuiește în Republica Moldova.

– Leanca locuiește în Republica Moldova.

– Cum este Republica Moldova?

– Ce fructe cresc în Moldova?

– Republica Moldova este frumoasă și bogată.

– În Moldova cresc struguri, mere, cireșe,
piersici, prune.
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3. Priviți harta de la exercițiul nr. 1. Întrebați și răspundeți.
Ce fructe cresc în Moldova?
Model A:
– Ce fructe cresc în Moldova?
– În Moldova cresc struguri, pere,
mere, cireşe, piersici, prune.

Ce legume cresc în Moldova?
Model B:
– Ce legume cresc în Moldova?
– În Moldova cresc cartofi, roşii, varză.

4. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.

Unde locuiești tu?
Model A:
– Dan, unde locuiești tu?
– Eu locuiesc în Republica Moldova.
– Unde locuiesc bunicii tăi?
– Și bunicii mei locuiesc în Republica Moldova.

Unde locuiesc ei?
Model B:
– Mihaela, unde locuiești tu?
– Eu locuiesc în Republica Moldova.
– Republica Moldova este Patria ta?
– Da, Republica Moldova este Patria mea.
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5. Jocul „Eu încep, tu continui...”
Model:
Mă numesc Nicu.
Eu locuiesc în Republica Moldova.

În Moldova cresc multe fructe și legume.
Moldova este bogată și frumoasă.
Republica Moldova este Patria mea.

6. Audiați cântecul „În țara mea”. Memorați și cântați un fragment.
https://www.youtube.com/watch?v=04sF3vAPxX4
ÎN ȚARA MEA
În țara mea, clipele au toate aripile,
În țara mea, florile au toate culorile,
În țara mea, zilele au toate luminile,
În țara mea, florile au toate culorile.
(Grigore Vieru)

Rememorare:
Republica Moldova
Patrie
a crește
struguri

Bună! Eu sunt Leanca.
Eu locuiesc în Republica
Moldova. Aici cresc multe
fructe și legume. Republica
Moldova este Patria mea.
80

– Unde locuiește Nicu?
– Nicu locuiește în Republica Moldova.
– Dan, unde locuiești tu?
– Eu locuiesc în Republica Moldova.
– Cum este Moldova?
– Moldova este frumoasă și bogată.

7.2.

ÎN ORAȘUL CHIȘINĂU

1. Priviţi imaginea. Ascultaţi şi repetaţi.
– Salut! Eu sunt Doina. Chișinăul este capitala Republicii
Moldova. Noi suntem în centrul orașului. Acesta este monumentul lui Ștefan cel Mare.
Chișinăul este un oraș verde și
frumos.
2. Priviți imaginea alăturată.
Ascultați, apoi repetați dialogul.
Unde?
Model:
– Unde este Doina?
– Doina este în orașul Chișinău.
– Unde este monumentul lui
Ștefan cel Mare?
– Monumentul este în centrul
orașului.
3. Priviți, ascultați, apoi arătați imaginea respectivă.

Acesta este Teatrul
de Păpuși „Licurici”.

Acesta este un parc.
Acesta este monumentul lui
Ștefan cel Mare.
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4. Priviți imaginea. Ascultați dialogul, apoi repetați.

Model:
– Ați fost în parcul central?
– Da, am fost în parcul central.
– Cum este parcul?
– Parcul este frumos și curat.

5. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Unde ai fost?

Ce ai văzut?

Model A:
– Salut, Leanca!
– Salut, Mihaela.
– Unde ai fost?
– Am fost la Chișinău.
– Ce ai văzut?
– Am văzut monumentul lui Ștefan cel Mare.
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Model B:
– Bună, Costi!
– Bună, Ana!
– Ai fost la Chișinău?
– Da, am fost la Chișinău.
– Ce ai văzut?
– Am văzut parcul central.

6. Lucrați în grup. Eu încep, tu continui.
Model:
Am fost la Chișinău. Am fost în parcul central. Am văzut monumentul lui Ștefan cel Mare.
Chișinăul este un oraș foarte frumos.

Rememorare:
capitală
centru
monument
teatru
a vedea

Am fost la Chișinău. Chișinăul este capitala Republicii Moldova. Am văzut monumentul lui Ștefan cel Mare. Chișinăul
este un oraș foarte frumos.
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– Ai fost la Chișinău?
– Da, am fost la Chișinău.
– Ce ai văzut?
– Am văzut monumentul lui
Ștefan cel Mare.

7.3.

VINE, VINE MOȘ CRĂCIUN

1. Priviți, ascultați și repetați.
Model:
– Ce anotimp este?
– Este iarnă.
– Ce sărbătoare este?
– Este Crăciunul.
– Cine vine?
– Vine Moș Crăciun!

2. Priviți imaginea de mai sus. Întrebați și răspundeți.
Ce face?
Ce fac?

– Ce face Doina?
– Doina privește pe geam.
– Cine vine?
– Vine Moș Crăciun.

– Ce fac Nicu și Leanca?
– Nicu și Leanca se joacă.
– Unde se joacă?
– Ei se joacă lângă brad.

3. Jocul „Sacul cu jucării”. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Leanca, ce cadou vrei?
– Eu vreau o păpușă.
– Nicu, ce cadou vrei?
– Eu vreau un joc Lego.
4. Ascultați și învățați un fragment din cântecul
„Moș Crăciun”.
Moș Crăciun în ușă bate,
Ne aduce sănătate,
Sănătate, jucării
La părinți și la copii.
https://www.youtube.com/watch?v=qVpUnuT90zE
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5. Priviți imaginile. Uniţi şi spuneți cine și ce cadou a primit.

Model A:
– Ce cadou a primit Costi?
– Costi a primit un robot.
– Cum este Costi?
– Costi este bucuros.

Model B:
– Ce cadou a primit Doina?
– Doina a primit o păpușă.
– Cum este Doina?
– Doina este bucuroasă.

6. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
– Nicu, ce cadou ai primit de la Moș Crăciun?
– Eu am primit un joc Lego. Iar tu, Leanca?
– Eu am primit o păpușă.
– Crăciun fericit!
– Sărbători fericite!
7. Jocul „Ce cadou ai primit?”
Model:
Eu am primit o carte cu povești.
Eu am primit un robot.
Eu am primit o păpușă.
Rememorare:
Crăciun
cadou
fericit
bucuros
a primi

Vine Moș Crăciun!
Doina este bucuroasă.
Crăciun fericit!
Sărbători fericite!
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– Ce cadou a primit Costi?
– Costi a primit un robot.
– Cum este Costi?
– Costi este bucuros.

EVALUARE
1. Ascultați propozițiile.
, dacă este
Ridicați cartonașul
adevărat și cartonașul
, dacă este
fals.
yy Orașul Chișinău este capitala Republicii
Moldova.
yy Monumentul lui Ștefan cel Mare se află
în centrul orașului.
yy Parcul central este frumos și curat.
yy În Moldova cresc portocale, mandarine
și banane.

2. Priviți imaginea. Ce spunem de
Crăciun?

Sărbă

tori fe
r

icite!

ci

Cră
La mu

lți ani!

3. Priviți imaginea. Spuneți cine și ce jucărie a primit.

86

cit!

eri
un f

Noi ştim deja:
 Să oferim informații despre propria
persoană:

 Să identificăm informații despre persoane:

– Bună! Mă numesc Leanca.
– Eu locuiesc în Republica Moldova.

– Dan, unde locuiești?
– Eu locuiesc în Republica Moldova.
– Unde locuiesc bunicii tăi?
– Și bunicii mei locuiesc în Republica Moldova.

 Să cerem informații cu privire la o
persoană:

 Să oferim informații despre o altă
persoană:

– Unde locuiește Nicu?
– Nicu locuiește în Republica Moldova.

Doina a primit o păpușă.
Doina este bucuroasă.

 Să identificăm ceva:

 Să exprimăm o dorință:

Acesta este un parc.
– Leanca, ce cadou vrei?
Acesta este monumentul lui Ștefan cel Mare. – Eu vreau o păpușă.
Acesta este Teatrul de Păpuși „Licurici”.
– Nicu, ce cadou vrei?
– Eu vreau un joc Lego.
 Să întrebăm și să răspundem:

 Să exprimăm urări:

– Cum este Republica Moldova?
Crăciun fericit!
– Republica Moldova este frumoasă și boga- Sărbători fericite!
tă.
 Să cerem informații asupra unui fapt:  Să afirmăm ceva:
– Unde ai fost?
– Am fost la Chișinău.
– Ce ai văzut?
– Am văzut monumentul lui Ștefan cel Mare.

– Ai fost la Chișinău?
– Da, am fost la Chișinău.
– Ce ai văzut?
– Am văzut parcul central.
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UNITATEA 8

LA REVEDERE, GRĂDINIȚĂ!
8.1.

MĂ PREZINT...

1. Ascultați și repetați.
Ea este Mihaela. Ea are șapte ani.
Ea locuiește în orașul Comrat.
Ea are o familie frumoasă. Îi plac
poveştile.

El este Cristi. El are șase ani.
El locuiește în orașul Comrat.
El are o familie mică.
Îi plac desenele animate.

2. Lucrați în perechi. Întrebați și răspundeți.
Model A:
– Câți ani are Mihaela?
– Mihaela are șapte ani.
– Unde locuiește Mihaela?
– Mihaela locuiește în orașul Comrat.
– Mihaelei îi plac poveștile?
– Da, îi plac poveștile.
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Model B:
– Câți ani are Cristi?
– Cristi are șase ani.
– Unde locuiește Cristi?
– Cristi locuiește în orașul Comrat.
– Lui Cristi îi plac desenele animate?
– Da, îi plac desenele animate.

3. Ascultați. Ridicați cartonașul

dacă este adevărat și

yy
Mihaela are cinci ani.
yy
Cristi locuiește în orașul Chișinău.

, dacă nu este adevărat.

yy
Mihaelei îi plac poveștile.
yy
Lui Cristi îi plac desenele animate.

4. Jocul „Eu mă prezint”.

Model A:
Mă cheamă Mihaela.
Eu am șapte ani.
Eu locuiesc în orașul Comrat.
Eu am un frate și o soră.
Îmi place să mă joc.

Model B:
Mă numesc Dan.
Eu am șapte ani.
Eu locuiesc în orașul Chișinău.
Eu am o familie prietenoasă.
Îmi place să desenez.
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5. Prezintă prietenul tău/prietena ta. Răspunde la întrebări.
Cine este?

Câți ani are?

Unde locuiește?

Ce îi place?

6. Jocul „Interviul vesel”. Întrebați și răspundeți.
Model:
– Cum te numești?
– Eu mă numesc Cristi.
– Câți ani ai?
– Eu am șase ani.
– Unde locuiești?
– Eu locuiesc în orașul Comrat.

– Cum este familia ta?
– Familia mea este mare.
– Ce îți place să faci?
– Îmi place să mă joc.

Cum te numești?

Rememorare:
mă numesc
îmi place
locuiesc
poveste
desene animate

Mă cheamă Mihaela.
Eu am șapte ani.
Eu locuiesc în orașul Comrat.
Eu am un frate și o soră.
Îmi place să mă joc.
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– Cum te numești?
– Eu mă numesc Cristi.
– Câți ani ai?
– Eu am șase ani.
– Unde locuiești?
– Eu locuiesc în orașul Comrat.
– Ce îți place să faci?
– Îmi place să mă joc.

8.2.

IATĂ CE AM ÎNVĂȚAT LA GRĂDINIȚĂ!

1. Ascultați și repetați.
Eu sunt Nicu.
Eu desenez.
Eu număr până la 15.
Eu spun povești.
Eu vorbesc limba
română.

Eu sunt Leanca.
Eu am învățat poezii.
Eu am învățat cântece.
Eu am învățat povești.
Eu am învățat limba
română.

2. Ascultați și acoperiți imaginea.

Alex numără
creioanele.

Ana spune o
poezie.

Dan desenează
un tren.

Leanca cântă
un cântec.

Mihaela știe
multe povești.

3. Jocul „Mim”. Priviți imaginile, mimați, apoi spuneți ce face fiecare copil.
yy
Alex desenează un avion.
yy
Ana cântă un cântec.

yy
Alex numără creioanele.
yy
Mihaela spune: la revedere!
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4. Priviţi imaginile. Întrebați și răspundeți.
Ce faci?

– Mihaela, ce faci?
– Eu desenez.

– Alex, ce faci?
– Eu număr.

– Leanca, ce faci?
– Eu cânt.

5. Jocul „Spune ce ai învățat?”
Ce ai învățat?

– Cristi, ce ai învățat?
– Eu am învățat cântece.
6. Jocul „Interviul vesel”.

– Costi, ce ai învățat?
– Eu am învățat poezii.

Ce ai învățat la grădiniță?

Model:
yy
Eu am învățat cântece.
yy
Eu am învățat poezii.
yy
Eu am învățat zilele săptămânii.
Rememorare:
poezie
cântec
poveste
a învăța

– Doina, ce ai învățat?
– Eu am învățat povești.

yy
Am învățat povești.
yy
Am învățat anotimpurile.
yy
Am învățat limba română.

Eu desenez.
Eu număr până la 15.
Eu spun povești.
Eu vorbesc limba română.
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– Cristi, ce ai învățat?
– Eu am învățat cântece.
– Leanca, ce faci?
– Eu cânt.

8.3.

ÎMI PLACE LIMBA ROMÂNĂ

1. Priviți imaginea, ascultați și repetați.

El este Cristi. El este în grupa
pregătitoare. El a învățat limba
română. Cristi știe cântece și poezii.

El este Alex. El este în grupa
pregătitoare. El a învățat limba
română. El știe cântece și poezii.

2. Lucrați în perechi. Prezentați-vă.
Model A:
Eu sunt Nicu. Eu sunt în grupa
pregătitoare. Eu știu multe povești.
Îmi place limba română.

Model B:
Eu sunt Leanca. Eu sunt în grupa
pregătitoare. Eu știu cântece și
poezii. Îmi place limba română.

3. Jocul „Eu spun, tu faci!”
Desenează o minge!
Numără până la 15!

Cântă un cântec!
Spune zilele săptămânii!
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Prezintă-te!
Spune o poezie!

4. Jocul „Interviul vesel”.
– Tu știi poezii?
– Da, eu știu poezii.
– Tu știi cântece?
– Da, eu știu cântece.

5. Ascultați, repetați și memorizați poezia.
EMINESCU
Mama îmi citește,
Iară eu repet:
„Eminescu mi-este
Cel mai drag poet”.
Limba ni-i frumoasă,
Dragă băiețel,
Căci în limba asta
A vorbit și el.
(Vasile Romanciuc)

6. Jocul „Spune cât mai repede”.
Un moș cu un coș,
În coș – un cocoș,
Moșul cu coșul,
Coșul cu cocoșul.

Rememorare:
a şti
Eu sunt Leanca.
grupă
Eu sunt în grupa pregătitoare.
pregătitoare
Eu știu cântece și poezii.
Îmi place limba română.
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– Tu știi poezii?
– Da, eu știu poezii.
– Tu știi cântece?
– Da, eu știu cântece.

EVALUARE
1. Prezentați personajele din
imagine.
		
		
		
		

Cine este?
Câți ani are?
Unde locuiește?
Ce îi place?

2. Priviți imaginile. Spuneți ce au învățat copiii la grădiniță? Ce ai învățat tu?

3. Jocul „Eu spun, tu faci”.
yy
Numește zilele
săptămânii!
yy
Numeşte capitala
Republicii
Moldova!
yy
Cântă un cântec!
yy
Spune o poezie!
yy
Numește
anotimpurile!
yy
Numără copiii
din grupă!

95

Noi ştim deja:
 Să ne prezentăm:

 Să prezentăm o persoană:

Mă cheamă Mihaela.
Eu am șapte ani ani.
Eu locuiesc în orașul Comrat.
Eu am un frate și o soră.
Îmi place să mă joc.

Ea este Mihaela.
Ea are șapte ani.
Ea locuiește în orașul Comrat.
Ea are o familie frumoasă.
Îi plac poveștile.

 Să cerem informații cu privire la o
persoană:

 Să întrebăm și să răspundem:

– Câți ani are Cristi?
– Cristi are șase ani.
– Unde locuiește Cristi?
– Cristi locuiește în orașul Comrat.
 Să spunem ce am învățat la
grădiniță:
Eu am învățat poezii.
Eu am învățat cântece.
Eu am învățat zilele săptămânii.
Eu am învățat limba română.

– Cum este familia ta?
– Familia mea este mare.

 Să spunem ce știm:
Eu sunt Leanca.
Eu știu povești.
Eu știu cântece și poezii.

 Să spunem ce ne place:

 Să spunem ce ne place să facem:

Îmi plac poveștile.
Îmi plac desenele animate.

– Ce îți place să faci?
– Îmi place să mă joc.
– Îmi place să desenez.

 Să spunem ce avem:

 Să îndeplinim indicații:

Eu am un frate și o soră.
Eu am o familie prietenoasă.

Prezintă-te!
Spune o poezie!
Desenează un copac!
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