
CUVÂNTUL - PARTE DE VORBIRE 

 

PROF. DOBRE CRISTINA-ROXANA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2, 

BUCUREȘTI 

Pregătirea diferenţiată contrazice ideea instruirii unitare a copiilor aflaţi pe o anumită 

treaptă de învăţământ, dar adaptarea procesului de instruire la particularităţile individuale nu 

implică renunţarea la realizarea unui program de pregătire unitară a elevilor în acest sens, 

principiile instruirii diferenţiate îşi găsesc aplicarea într-un învăţământ care-şi propune să 

realizeze aceleaşi obiective pedagogice în instruirea tuturor elevilor, prin asigurarea unui 

conţinut comun, fără ca prin aceasta să fie afectată unitatea acestei pregătiri. Instruirea 

unitară nu înseamnă un învăţământ la fel pentru toţi, ci un învăţământ care creează situaţii 

favorabile ca fiecare elev să-şi descopere interesele, aptitudinile şi posibilităţile de formare 

în sensul acestora. Mai jos am enumerat obiectivele urmărite în fișele de lucru, dar și de 

evaluare. ”Cuvântul - parte de vorbire” reprezintă subiectul lecției din cadrul căreia fac parte 

fișele ce vor urma. 

• Grupa 1 (de dezvoltare) 

1.   Să denumească imagini date; 

2.   Să identifice cuvinte cu ajutorul silabelor; 

3.   Să citească în ritm propriu textul dat; 

4.   Să formuleze propoziţii folosind cuvintele noi din text. 

• Grupa 2 (de ameliorare) 

1. Să denumească imagini date - cu sprijin acordat din partea profesorului; 

2. Să identifice cuvinte cu ajutorul literelor; 

3. Să citească în ritm propriu cuvinte din textul dat - cu sprijin acordat din partea 

profesorului; 

4. Să formuleze propoziţii folosind cuvintele noi din text - cu sprijin acordat din partea 

profesorului. 

FIȘĂ DE LUCRU 

GRUPA 1 

1. Citește literele din chenar : 

 

 

 

a          m           c          s           n 

S          N          A          M         C 



 

2. Citește cuvintele din chenar : 

 

 

 

 

3. Citește textul: 

Cearta literelor 

    Literele trăiesc acum în pace. Demult însă se ciondăneau. Se lăuda fiecare. Începu litera A: 

  - Eu sunt cea mai importantă. Cu mine începe alfabetul. Mi se cuvine respect. 

Intră în vorbă litera C: 

  - Eu încep cuvântul casă. Ce poate fi mai frumos și mai trainic? 

Litera M se mândrea că ea începe cuvântul mama.  

N găsi cuvântul noi.  

S găsi cuvântul soare. 

Fiecare credea că este cea mai importantă.  

Le auzi Alfabetul care le spuse că numai unite literele scriu atât de frumos cuvintele și 

poveștile. 

 

Vocabular : 

se ciondăneau - se certau 

trainic - rezistent 

FIȘĂ DE LUCRU 

GRUPA 2 

 

1. Citește literele din chenar : 

 

 

 

 

 

2. Citește cuvintele din chenar : 

 

 

pa-ce          noi           ca-sa                      

      ma-ma      fru-mos 

a          m           c          s           n 

S          N          A          M         C 

   pa-ce          noi           ca-să                      

          ma-ma      fru-mos 



FIŞĂ DE EVALUARE 

GRUPA 1 

 

1.Denumește imaginile și scrie cuvintele sub imaginile date: 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

2. Formulează o propoziție potrivită imaginii de mai jos și apoi scrie propoziția pe spațiul 

liber : 

 

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

 

 

 



FIŞĂ DE EVALUARE 

GRUPA 2 

 

1.Denumește imaginile : 

 

 
  

  

 

 

 

2. Privește imaginea de mai jos și colorează imaginea dată: 

 

 


