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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Pedagogia Waldorf a dezvoltat un concept propriu cu privire la studiul limbii şi literaturii 
materne. Acesta a luat naştere din analiza modului în care interacţionează două forţe polare, 
cu legităţi specifice: receptarea mesajului oral/ scris şi formele convenţionale de 
exprimare orală/ scrisă. Din interacţiunea acestora ia naştere capacitatea de comunicare 
ce se concretizează la nivelul individului în posibilitatea de exprimare a gândurilor, stărilor, 
sentimentelor şi opiniilor proprii. În esenţă, acesta este scopul comunicării în limba română. 

Limba este un proces viu, în permanentă transformare, însă la baza ei stau legităţi 
general valabile – forme şi structuri stabile – care îşi au originea în vremuri îndepărtate. De 
aici s-a născut necesitatea selectării de către învăţător a acelor texte care au valoare 
artistică şi care stau la baza creaţiei literare actuale. Astfel, povestirea zilnică a învăţătorului, 
în partea de final a cursului, indiferent de materia predată, ocupă un spaţiu larg în 
desfăşurarea activităţilor didactice din şcolile Waldorf: basme în clasa pregătitoare şi la clasa 
I, fabule şi legende în clasa a II-a, texte biblice din Vechiul Testament în clasa a III-a, 
mitologie în clasa a IV-a. Textele povestite sunt apoi repovestite de copii, care preiau cu 
uşurinţă elemente specifice de limbaj, astfel încât se realizează atingerea unui obiectiv 
esenţial – dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral. 

Un element specific pedagogiei Waldorf este partea ritmică. Aceasta presupune 
afectarea unui timp (de regulă 20-30 min.) la începutul fiecărui curs, în care învăţătorul şi 
copiii rostesc împreună poezii şi jocuri de cuvinte, intonează cântece, în alternanţă. Acest 
moment al zilei de şcoală se constituie ca fundament pentru latura socială a educaţiei. În 
domeniul lingvistic este cu atât mai necesară o astfel de activitate, cu cât dezvoltarea 
comunicării (capacitatea de exprimare proprie) nu se poate realiza decât prin 
interacţiune cu ceilalţi semeni, în sfera socialului. 

De o deosebită importanţă pentru pedagogia Waldorf este modul specific în care 
aceasta aşează înaintea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/ lectura), 
capacitatea de exprimare scrisă. Printr-o asemenea răsturnare de situaţie se urmăreşte 
respectarea unui principiu de bază al pedagogiei contemporane, întrucât este ştiut faptul că 
achiziţiile cognitive devin mai solide dacă sunt susţinute de activitatea proprie a copilului. 
Pedagogia Waldorf înţelege prin activitate efortul, atât fizic cât şi intelectual, pe care îl face 
copilul. Astfel, în clasa pregătitoare şi în clasa I copiii sunt conduşi întâi către scriere şi apoi 
către citire. Ei citesc la început numai ceea ce au scris ei înşişi, după modelul învăţătorului. 
Citirea vine de la sine pentru fiecare copil, în ritm propriu. Copiii sunt activaţi mai uşor în 
ceea ce priveşte scrisul, care solicită mai puternic motricitatea. 

În predarea literelor, pedagogia Waldorf propune o cale accesibilă vârstei copilului de 
6-7 ani. Astfel, învăţătorul porneşte de la o poveste pe care o expune copiilor şi pe care apoi 
o reia în ziua următoare realizând pe tablă un desen sugestiv pentru copii. În acelaşi timp, 
copiii desenează în caietele proprii imaginea din poveste. Din desenul realizat pe tablă şi în 
caiete se desprinde forma literei, fie din conturul elementelor imaginate, fie din atitudinea 
personajelor. Accentul se pune în acest fel pe calitatea scrierii şi nu pe cantitate, întrucât 
copiii sunt îndrumaţi să perceapă formele în relaţie cu simţurile proprii. Cunoştinţele 
dobândite în acest mod devin mai solide şi au ca bază memoria afectivă pe care psihologii 
contemporani o consideră de o eficienţă superioară. Experienţa practică a demonstrat că 
astfel se acţionează cu succes împotriva apariţiei deficienţelor de scriere-citire. 

Folosirea instrumentelor de scris, de la creioane groase ceracolor (clasa pregătitoare şi 
clasa I) la creioane colorate (clasa a II-a) - la stilou (abia din clasa a III-a), reprezintă pentru 
pedagogia Waldorf o cale firească şi necesară de a răspunde cerinţelor de vârstă ale 
copiilor, cărora li se dezvoltă treptat motricitatea muşchilor fini ai mâinii. În acelaşi timp se 
are în vedere dezvoltarea simţului estetic. Scrierea caligrafică este exersată în aceeaşi măsură 
ca şi scrierea ortografică, realizându-se astfel dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă. 

Caracterul de interdisciplinaritate reprezintă un alt element specific pedagogiei Waldorf. 
Conţinuturile propuse spre abordare cuprind elemente specifice educaţiei plastice, muzicale, 
ştiinţelor naturii, educaţiei civice, iar limba română se regăseşte în fiecare dintre acestea.  
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COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui 
scurt mesaj audiat 

 sesizarea relaţiei dintre imaginea desenată 
pe tablă şi mesajul audiat; 

 realizarea unui desen pentru a indica 
despre ce este vorba în mesajul audiat; 

 oferirea de răspunsuri scurte la întrebări 
simple legate de poveştile audiate; 

 oferirea de replici afirmative/ negative la 
enunţuri scurte care testează înţelegerea 
globală; 

 participarea la jocuri de grup, ca urmare a 
înţelegerii regulilor jocului. 

1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui 
mesaj oral, accesibil, rostit cu claritate  

 sesizarea relaţiei dintre imaginea desenată 
pe tablă şi mesajul audiat; 

 realizarea unui desen pentru a indica o 
scenă semnificativă din povestirea audiată; 

 oferirea de răspunsuri scurte la întrebări 
simple legate de povestirile audiate; 

 oferirea de completări la enunţuri scurte 
care testează înţelegerea globală a textului 
audiat; 

 participarea la jocuri de grup, ca urmare a 
înţelegerii regulilor jocului. 

1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui 
mesaj din texte accesibile variate  

 sesizarea relaţiei dintre imaginea desenată 
pe tablă şi mesajul audiat; 

 realizarea unui desen pentru a indica o 
scenă semnificativă din povestirea/ fabula 
audiată; 

 oferirea de răspunsuri la întrebări simple 
legate de povestirile/ fabulele audiate; 

 oferirea de completări la enunţuri scurte 
care testează înţelegerea globală a textului 
audiat; 

 participarea la jocuri de grup, ca urmare a 
înţelegerii regulilor jocului. 

1.2. Recunoaşterea câtorva detalii dintr-un 
mesaj scurt, rostit clar şi rar 

 numirea personajului/ personajelor dintr-o 
poveste audiată; 

 oferirea de răspunsuri la solicitarea de 
informaţii elementare: „Cine? Ce? Unde? 
Cum?”; 

 oferirea de replici afirmative/ negative la 
enunţuri scurte care vizează diverse 
informaţii din text (ex. numele greşit al 
personajului, locul corect în care se petrece 
acţiunea); 

 selectarea detaliului corect dintr-un set de 
enunţuri/ cuvinte, utilizând indicarea prin 
semne; 

 îndeplinirea unei instrucţiuni simple 
exersate prin jocuri; 

1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un 
mesaj rostit cu claritate  

 numirea personajului/ personajelor dintr-o 
poveste/ povestire/ fabulă audiată; 

 oferirea de răspunsuri la solicitarea de 
informaţii elementare: „Cine? Ce? Unde? 
Cum?”; 

 oferirea de replici la enunţuri scurte care 
vizează diverse informaţii din text (ex. 
numele personajului, locul corect în care se 
petrece acţiunea, autorul); 

 selectarea detaliului corect dintr-un set de 
enunţuri/ cuvinte,  

 îndeplinirea unor instrucţiuni exersate prin 
jocuri; 

 îndeplinirea unor sarcini, instrucţiuni, 
adresate individual sau grupului; 

1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un text 
audiat  

 numirea personajului/ personajelor dintr-o 
poveste/ povestire/ fabulă audiată; 

 oferirea de răspunsuri la solicitarea de 
informaţii elementare: „Cine? Ce? Unde? 
Cum?”; 

 oferirea de replici la enunţuri scurte care 
vizează diverse informaţii din text (ex. 
numele greşit al personajului, locul corect 
în care se petrece acţiunea); 

 selectarea detaliului corect dintr-un set de 
enunţuri/ cuvinte; 

 îndeplinirea unei instrucţiuni exersate prin 
jocuri; 

 îndeplinirea unor sarcini, instrucţiuni, 
adresate individual sau grupului; 
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Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

 îndeplinirea unor sarcini, instrucţiuni, 
adresate individual sau grupului; 

 formularea de răspunsuri la întrebări.  

 formularea de răspunsuri la întrebări despre 
conţinutul unui text audiat. 

 formularea de răspunsuri la întrebări 
despre conţinutul unui text audiat. 

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau 
final dintr-un cuvânt, a cuvintelor din 
enunţuri rostite clar şi rar 

 indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor 
percepute prin diferite semne: bătăi din 
palme, castane puse pe bancă, sărituri etc. 
(ex. „Puneţi pe masă atâtea nuci câte 
cuvinte aţi auzit.”); 

 numărarea cuvintelor dintr-un enunţ; 

 stabilirea poziţiei sau succesiunii cuvintelor 
din enunţuri orale; 

 dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ 
audiat, prin adăugarea sau scoaterea unui 
cuvânt; 

 punerea în corespondenţă a unui cuvânt 
rostit cu imaginea potrivită desenată pe 
tablă. 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte 
din enunţuri rostite cu claritate 

 memorarea unor cuvinte percepute; 

 indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor 
percepute prin diferite semne: bătăi din 
palme, ridicarea unui deget, a unui obiect, 

 numărarea cuvintelor dintr-un enunţ cu voce 
tare şi în gând; 

 stabilirea poziţiei sau succesiunii cuvintelor 
din enunţuri orale; 

 dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ 
audiat, prin adăugarea sau scoaterea unor 
cuvinte/ propoziţii; 

 punerea în corespondenţă a unor mesaje cu 
imaginile potrivite desenate pe tablă. 

1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în 
cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri din 
mesaje rostite cu claritate, în contexte de 
comunicare familiare 

 indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor 
percepute prin diferite semne: bătăi din 
palme, castane puse pe bancă, sărituri etc.; 

 identificarea vocalelor si consoanelor în 
silabe si cuvinte;  

 formarea unor cuvinte din silabe date; 

 numărarea cuvintelor dintr-un enunţ cu 
voce tare şi în gând; 

 dezvoltarea sau simplificarea unui enunţ 
audiat, prin adăugarea sau scoaterea unor 
cuvinte; 

 jocuri de tip „Fazan”, „Cuvinte alintate”;  

 punerea în corespondenţă a unor cuvinte 
rostite cu imaginile potrivite desenate pe 
tablă. 

1.4. Manifestarea interesului pentru 
receptarea mesajelor orale, in contexte de 
comunicare cunoscute 

 exerciţii de ascultare şi de confirmare a 
înţelegerii mesajului ascultat; 

 formulări de răspunsuri la întrebări; 

 exerciţii de ascultare a unor mesaje 
formulate de persoane diferite; 

 jocuri de rol de tipul „emiţător-receptor”, 
vizând formarea comportamentului de 
ascultător; 

 audierea unor poveşti povestite de adulţi 

1.4. Manifestarea interesului faţă de 
receptarea mesajelor orale, emise de mai 
mulţi interlocutori  

 exerciţii de ascultare şi de confirmare a 
înţelegerii mesajului ascultat; 

 formulări de răspunsuri la întrebări;  

 exerciţii de ascultare a unor mesaje 
formulate de persoane diferite; 

 jocuri de rol de tipul „emiţător-receptor”, 
vizând formarea comportamentului de 
ascultător; 

 audierea unor poveşti spuse de profesor 

1.4. Manifestarea interesului faţă de o 
varietate de mesaje orale 

 exerciţii de ascultare şi de confirmare a 
înţelegerii mesajului ascultat; 

 formulări de răspunsuri la întrebări;  

 exerciţii de ascultare a unor mesaje 
formulate de persoane diferite; 

 jocuri de rol de tipul „emiţător-receptor”, 
vizând formarea comportamentului de 
ascultător; 

 audierea unor poveşti/ fabule spuse de 
profesor sau de copii; 
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Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
sau de copii; 

 participarea la activităţi de tipul „tu eşti 
ecoul meu” (reproducerea unor enunţuri 
formulate de adult sau copii); 
 

sau de copii; 

 participarea la activităţi de tipul „tu eşti ecoul 
meu” (reproducerea unor enunţuri formulate 
de adult sau copii); 

 participarea la activităţi de tipul „ce am 
observat astăzi în drum spre şcoală”, în care 
copiii ascultă povestiri cu sens spuse de 
copii sau adult. 

 participarea la activităţi de tipul „tu eşti 
ecoul meu” (reproducerea unor enunţuri 
formulate de adult sau de copii); 

 participarea la activităţi de tipul „ce am 
observat astăzi în drum spre şcoală”, în 
care copiii ascultă povestiri cu sens spuse 
de copii sau de profesor. 

 
 
 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
2.1. Rostirea corectă a sunetelor şi a 
silabelor în enunţuri simple  

 realizarea zilnică a unei părţi ritmice în 
care copiii, aşezaţi în cerc, exersează în 
cor: jocuri de dicţie, frământări de limbă, 
cântece, recitarea de poezii scurte, 
reproducerea de ghicitori şi enunţuri scurte 
ce au legătură cu anotimpul, sărbătorile 
anului; 

 reglarea tonului, volumului şi vitezei 
vorbirii, prin rostirea repetată a aceluiaşi 
enunţ, cu schimbarea tonului, volumului 
sau vitezei vorbirii; 

 jocuri de cuvinte (de tip „Fazan”, în care 
criteriul poate fi nu numai ultima silabă, ci 
şi ultimul sunet); 

 formularea de enunţuri folosind cuvinte 
date; 

 rostirea cuvintelor cu prelungirea unor 
sunete stabilite anterior. 

2.1. Rostirea corectă a unor recitative, 
poezii, enunţuri proprii 

 realizarea zilnică a unei părţi ritmice ce are 
legătură cu anotimpul, sărbătorile anului şi 
în care copiii, aşezaţi în cerc, exersează în 
cor: jocuri de dicţie, cântece, recitarea de 
poezii, reproducerea de ghicitori şi enunţuri 
scurte etc.; 

 rostirea repetată a aceluiaşi enunţ, cu 
schimbarea tonului, volumului sau vitezei 
vorbirii; 

 jocuri de cuvinte însoţite de mişcare, ritm; 

 formularea de enunţuri folosind cuvinte date; 

 rostirea cuvintelor cu prelungirea unor 
sunete stabilite anterior; 

 reglarea expiraţiei necesare comunicării 
verbale prin învăţarea şi exersarea zilnică a 
cântatului la blockflöte pentatonic. 

2.1. Rostirea corectă a unor poezii, fabule, a 
unor enunţuri proprii în situaţii variate 
de comunicare  

 realizarea zilnică a unei părţi ritmice ce 
are legătură cu anotimpul, sărbătorile 
anului şi în care copiii, aşezaţi în cerc, 
exersează în cor: jocuri de dicţie, frământări 
de limbă, cântece, recitarea de poezii, 
fabule, reproducerea de ghicitori şi enunţuri 
scurte etc.; 

 rostirea repetată a aceluiaşi enunţ, cu 
schimbarea tonului, volumului sau vitezei 
vorbirii; 

 jocuri de cuvinte însoţite de mişcare, ritm; 

 formularea de enunţuri folosind cuvinte 
date; 

 rostirea cuvintelor cu prelungirea unor 
sunete stabilite anterior; 

 reglarea expiraţiei necesare comunicării 
verbale prin învăţarea şi exersarea zilnică a 
cântatului la blockflöte pentatonic. 
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Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
2.2. Participarea la dialoguri scurte, în 
situaţii de comunicare uzuală 

 exersarea unor formule de salut, de 
adresare, prezentare şi solicitare, potrivite 
interlocutorului, dialoguri în diferite 
contexte, reale sau simulate, pe teme de 
interes; 

 participarea la jocuri de rol: „La doctor”, „La 
telefon”, „În parc”, „La cumpărături”, „O zi 
în familie”, „Aniversări” etc.; 

 formularea de sarcini, instrucţiuni adresate 
colegilor; 

 formularea, completarea de enunţuri care 
să conţină comparaţii sau distincţii între 
obiecte familiare. 

2.2. Povestirea unor activităţi la care a 
participat direct, prin intermediul unor 
mesaje simple în contexte familiare 

 exersarea unor formule de salut, de 
adresare, prezentare şi solicitare, potrivite 
interlocutorului, dialoguri în diferite contexte, 
reale sau simulate, pe teme de interes; 

 participarea la jocuri de rol; 

 formularea de sarcini, instrucţiuni adresate 
colegilor; 

 formularea, completarea de enunţuri care să 
conţină comparaţii sau distincţii între obiecte 
familiare. 

2.2. Povestirea parţială sau integrală a unor 
legende, fabule audiate 

 întrebări şi răspunsuri referitoare la 
legenda/ fabula audiată; 

 povestire cu ajutorul învăţătorului; 

 jocuri de roluri având ca suport fabule şi 
legende; 

 dramatizări după poveşti cunoscute; 

 exerciţii de identificare a titlului, a autorului, 
a textului propriu-zis. 

2.3. Manifestarea interesului pentru a 
exprima oral idei, în contexte uzuale 

 exerciţii de stimulare şi dezvoltare a 
iniţiativei comunicative şi a capacităţii de a 
interveni în actul comunicării; 

 exerciţii de utilizare a unor formule de 
adresare, de menţinere şi de încheiere a 
unui dialog; 

 conversaţii în grup pe teme date; 

 dramatizări după poveşti cunoscute. 

2.3. Manifestarea interesului pentru a 
exprima oral idei, în contexte familiare 

 exerciţii de stimulare şi dezvoltare a dorinţei 
de comunicare şi a capacităţii de a interveni 
în actul comunicării; 

 exerciţii-joc de utilizare a unor formule de 
adresare, de menţinere şi de încheiere a 
unui dialog; 

 dramatizări după poveşti cunoscute. 

2.3. Manifestarea interesului pentru a 
exprima oral idei, păreri şi sentimente, în 
contexte variate 

 exerciţii de stimulare şi dezvoltare a 
iniţiativei de comunicare şi a capacităţii de 
a interveni în actul comunicării; 

 exerciţii-joc de utilizare a unor formule de 
adresare, de menţinere şi de încheiere a 
unui dialog. 

2.4. Familiarizarea cu regulile elementare 
ale comunicării într-un dialog  

 exersarea unor reguli de comunicare 
eficientă: vorbire pe rând, ascultare, 
păstrarea ideii - ex. „Spune şi dă mai 
departe”, „Repetă şi continuă”, „Statuile 
vorbitoare” etc.; 

 dezvoltarea iniţiativei comunicative şi a 
capacităţii de a interveni politicos în actul 

2.4. Familiarizarea cu regulile elementare ale 
comunicării într-un grup 

 conversaţii în grup pe teme date; 

 exersarea unor reguli de comunicare 
eficientă: vorbire pe rând, ascultare, 
păstrarea ideii - ex. „Spune şi dă mai 
departe”, „Continuă povestea”, „Statuile 
vorbitoare” etc.; 

 dezvoltarea iniţiativei de comunicare şi a 

2.4. Aplicarea regulilor elementare ale 
comunicării în situaţia participării la o 
discuţie în clasă 

 discuţii, în perechi şi în grup, pe teme date; 

 exersarea unor reguli de comunicare 
eficientă: vorbire pe rând, ascultare, 
păstrarea ideii - ex. „Spune mai departe”, 
„Continuă povestea” etc.; 

 dezvoltarea iniţiativei de comunicare şi a 
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Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
comunicării; 

 solicitarea de informaţii suplimentare 
pentru clarificarea unor nelămuriri. 

capacităţii de a interveni politicos în actul 
comunicării în contexte formale (ora de curs) 
şi nonformale (recreaţii, drumeţii etc.); 

 solicitarea politicoasă de informaţii 
suplimentare, în contexte formale (ora de 
curs) şi nonformale (recreaţii, drumeţii etc.), 
pentru clarificarea unor nelămuriri. 

capacităţii de a interveni politicos în actul 
comunicării în contexte formale (ora de 
curs) şi nonformale (recreaţii, drumeţii etc.); 

 jocuri de rol „emiţător-receptor”, vizând 
formarea comportamentului de ascultător. 

 
 
 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

3.1. Manifestarea curiozităţii pentru 
decodarea semnificaţiei unor mesaje 

exprimate pe suport vizual 

 observarea cărţilor de diverse forme, 
dimensiuni, grosimi etc.; 

 observarea a diferite suporturi de lectură 
(ex.: carte de colorat, carte de poveşti cu 
ilustraţii, carte ce conţine doar text etc.); 

 confecţionarea cărţii proprii – caietul de 
epocă. 

3.1. Manifestarea curiozităţii pentru 
decodarea semnificaţiei unor mesaje 
exprimate pe suport vizual 

 observarea cărţilor de diverse forme, 
dimensiuni, grosimi etc.; 

 confecţionarea cărţii proprii – caietul de 
epocă; 

 observarea şi utilizarea diferitelor suporturi de 
lectură (ex.: carte de colorat, carte de poveşti 
cu ilustraţii, carte ce conţine doar text etc.). 

3.1. Manifestarea curiozităţii pentru 
decodarea semnificaţiei unor mesaje 
exprimate pe suport vizual şi în scris, în 
contexte variate 

 observarea cărţilor în vederea identificării 
titlului, autorului etc.; 

 confecţionarea cărţii proprii – caietul de 
epocă; 

 observarea şi utilizarea diferitelor suporturi 
de lectură (ex.: carte de poveşti cu ilustraţii, 
carte ce conţine doar text, carte de poezii 
etc.). 

3.2. Identificarea semnificaţiei unor 
simboluri care transmit mesaje de 
necesitate imediată, din contextul uzual 

 identificarea semnificaţiei unor simboluri 
întâlnite în situaţii cotidiene: M - Metrou, H - 
Spital, I - Informaţii, intrare, ieşire, P - 
parcare, trecere de pietoni, culori semafor 
etc.; 

 sortarea unor semne, simboluri grafice 
identice; 

3.2. Identificarea semnificaţiei unor 
simboluri care transmit mesaje din contextul 
familiar 

 identificarea semnificaţiei unor simboluri 
întâlnite în situaţii cotidiene: stema ţării, a 
oraşului, unele semne de circulaţie (staţie, 
pistă pentru biciclete, trecere de pietoni, 
culori semafor etc.);  

3.2. Identificarea semnificaţiei unor 
simboluri care transmit mesaje, în contexte 
variate 

 exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor 
enunţiative, exclamative şi interogative 
(fără menţionarea terminologiei); 

 exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu 
adaptarea intonaţiei impuse de semnele de 
punctuaţie; 

 exerciţii de recitare expresivă de poezii şi 
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 punerea în corespondenţă a imaginilor cu 
mesaje orale indicate; 

 decodarea unor mesaje, indicatoare din 
clasă/ şcoală; 

 crearea cu ajutorul copiilor a unor simboluri 
pentru mesaje utile în clasă/ şcoală.  

 punerea în corespondenţă a imaginilor cu 
mesaje orale indicate; 

 decodarea unor mesaje, indicatoare din 
clasă/ şcoală; 

 crearea cu ajutorul copiilor a unor simboluri 
pentru mesaje utile în clasă/ şcoală. 

fabule; 

 identificarea semnificaţiei unor simboluri 
întâlnite în fabule şi legende; 

 punerea în corespondenţă a unor simboluri 
întâlnite în fabule şi legende cu trăsături 
omeneşti; 

 crearea de către copii a unor simboluri 
pentru mesaje utile în viaţa de zi cu zi. 

3.3. Desprinderea formei fiecărei litere mari 
de tipar, cu ajutorul poveştii audiate şi din 
imaginea desenată pe tablă, în caiete 

 exersarea desenului cu ajutorul cuburilor şi 
creioanelor ceracolor; 

 exerciţii de asociere a obiectului cu litera şi 
cu sunetul prin povestea literelor, imaginea 
desenată pe tablă şi în caiete; 

 exerciţii de repovestire – povestea literelor. 

3.3. Desprinderea formei literelor mici de 
tipar  

 exersarea desenului cu ajutorul cuburilor şi 
creioanelor ceracolor; 

 exerciţii de asociere a sunetelor cu literele 
de tipar, pornind de la povestea literelor, 
modelul desenat pe tablă şi în caiete; 

 exerciţii de repovestire – povestea literelor, 
basme. 

3.3. Desprinderea formei literelor mici şi 
mari de mână şi a regulilor de bază folosite 
la scrierea unor cuvinte, propoziţii, a unor 
texte scurte 

 exersarea desenului tematic cu ajutorul 
cuburilor şi creioanelor ceracolor; 

 exerciţii de asociere a sunetelor cu literele 
de mână pornind de la modelul desenat pe 
tablă şi în caiete; 

 exerciţii de observare a corectitudinii scrierii 
unor cuvinte, propoziţii, texte scurte; 

 exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe 
la capăt de rând etc.; 

 exerciţii de observare a încadrării în pagină; 

 exerciţii de recunoaştere a elementelor 
specifice unui text scris: titlul, autorul, 
alineate etc. 

3.4. Recunoaşterea literelor mari de tipar şi 
a unor cuvinte uzuale scrise cu litere mari 
de tipar, din universul imediat 

 exerciţii de identificare a literelor mari de 
tipar scrise cu mâna; 

3.4. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, 
scrise cu litere mari şi mici de tipar din 
mediul familiar 

 exerciţii de identificare a literelor mari şi mici 
de tipar; 

3.4. Recunoaşterea unor cuvinte şi 
propoziţii, scrise cu litere mari şi mici de 
tipar şi de mână, din mediul familiar 

 exerciţii de identificare a cuvintelor 
monosilabice şi plurisilabice scrise cu litere 
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Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

 identificarea de asemănări şi deosebiri 
între litere; 

 exerciţii de identificare a unor cuvinte 
monosilabice; 

 jocuri de identificare a literelor şi a unor 
cuvinte monosilabice/ plurisilabice scrise 
de copii cu litere mari de tipar. 

 exerciţii de identificare a unor cuvinte 
monosilabice scrise cu litere de tipar; 

 jocuri de identificare a literelor şi cuvintelor 
monosilabice/ plurisilabice, a unor propoziţii 
scrise de copii. 

de tipar şi de mână; 

 exerciţii de identificare a unor cuvinte de 
bază şi propoziţii tipărite şi/ sau scrise cu 
litere de mână; 

 jocuri de identificare a unor cuvinte 
monosilabice/ plurisilabice, a unor propoziţii 
tipărite şi/ sau scrise de copii. 

 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
4.1. Reproducerea unor mesaje simple, în 
contexte uzuale de comunicare 

 exerciţii de reproducere/ creare a unor 
mesaje diverse (ex. felicitări) folosind 
imagini/ litere prin desen, colaj etc. 

4.1.Crearea unor mesaje, în contexte 
familiare de comunicare 

 exerciţii de creare a unor mesaje diverse 
(ex. felicitări, invitaţii la serbări) folosind 
desene, colaje, imagini cuvinte/ propoziţii 
etc. 

4.1. Crearea unor mesaje, în contexte 
variate de comunicare 

 exerciţii de creare a unor mesaje diverse 
(ex. felicitări, programe/ invitaţii la serbări) 
folosind desene, cuvinte, propoziţii etc. 

4.2. Trasarea contururilor literelor mari de 
tipar, prin intermediul unei varietăţi de 
materiale 

 modelarea literelor din ceară, lut, aluat, 
pastă de hârtie etc.; 

 exerciţii de redare a formei literei (semnul 
pentru sunet) în diferite modalităţi: mers, cu 
degetul în aer, pe bancă etc.; 

 pipăirea literelor modelate sau „tipărite” în 
relief pe diferite suporturi; 

 exersarea musculaturii fine a mâinii şi a 
coordonării mişcărilor prin desen, înşirare 
de mărgele, modelaj, ruperea hârtiei după 
un contur etc.; 

 trasarea de litere mari de tipar după 
modelul din poveste şi cel oferit de 
învăţător la tablă folosind cuburi ceracolor, 
creioane groase ceracolor; 

4.2. Scrierea de cuvinte şi propoziţii simple, 
cu litere mari şi mici de tipar 

 modelarea literelor mari şi mici de tipar, din 
ceară, lut, aluat, pastă de hârtie etc.; 

 exerciţii de redare a formei literei (semnul 
pentru sunet) în diferite modalităţi: mers, cu 
degetul în aer, pe bancă etc.; 

 pipăirea literelor modelate sau „tipărite” în 
relief pe diferite suporturi; 

 exersarea musculaturii fine a mâinii şi a 
coordonării mişcărilor prin desen, înşirare de 
mărgele, modelaj, ruperea hârtiei după un 
contur etc.; 

 trasarea de litere mari şi mici, de tipar după 
modelul din poveste şi cel oferit de învăţător 
la tablă, folosind cuburi ceracolor, creioane 
groase ceracolor, creioane colorate groase; 

 poziţionarea corectă a suportului de scriere, 

4.2. Scrierea de cuvinte şi propoziţii 
dezvoltate, cu litere mari şi mici, de mână şi 
de tipar, cu ajutorul unei varietăţi de 
materiale 

 exerciţii de scriere a unor cuvinte care 
conţin grupuri de sunete, grupuri de litere, 
aglomerări de consoane; 

 exerciţii de scriere, dictare, copiere a unor 
propoziţii simple, de folosire a majusculei şi 
a semnelor de punctuaţie etc.; 

 exerciţii de transformare a propoziţiilor 
simple în propoziţii dezvoltate (fără referire 
la terminologie); 

 exerciţii de integrare în enunţuri proprii a 
unor cuvinte necunoscute etc.; 

 exerciţii de redactare a unor texte de mică 
întindere pe baza unui suport vizual şi/ sau 
a unui şir de întrebări; 



COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ - Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a 
ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF 

11 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

 poziţionarea corectă a suportului de 
scriere, în raport cu propriul corp; 

 orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, 
jos, dreapta, stânga, deasupra, dedesubt 
etc.; 

 exerciţii de reprezentare prin desen a 
formelor literelor alfabetului (semnele 
pentru sunete). 

în raport cu propriul corp; 

 orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, 
jos, dreapta, stânga, deasupra, dedesubt 
etc.; 

 exerciţii de reprezentare a formelor literelor 
mari şi mici, de tipar (semnele pentru 
sunete). 

 exerciţii de scriere caligrafică;  

 exerciţii de apreciere corectă a spaţiului 
dintre cuvinte. 

4.4. Manifestarea interesului pentru mesaje 
scrise într-o varietate de limbaje 

 „scrierea” de mesaje diverse, folosind 
desene, simboluri inventate spontan; 

 confecţionarea propriei cărţi (caietul de 
epocă) în care se vor folosi şi limbaje 
neconvenţionale; 

 crearea unui orar pe un cod de culori sau 
simboluri valabile pentru toţi copiii; 

 crearea şi completarea jurnalului clasei 
folosind desene, fotografii, simboluri; 

 crearea/ desenarea copacului cu 12 ramuri 
ce are ca „fructe” zilele de naştere ale 
copiilor; 

 confecţionarea unor mini-albume cu 
imagini, desene, text scris, simboluri, pe 
teme familiare copiilor. 

4.4. Manifestarea interesului pentru mesaje 
scrise într-o varietate de limbaje, în contexte 
cunoscute 

 „scrierea” de mesaje diverse, folosind 
desene, simboluri inventate spontan; 

 confecţionarea propriei cărţi (caietul de 
epocă) în care se vor folosi şi limbaje 
neconvenţionale; 

 crearea unui orar pe un cod de culori şi în 
cuvinte sau simboluri ; 

 crearea şi completarea jurnalului clasei 
folosind desene, fotografii, simboluri, cuvinte 
şi propoziţii; 

 crearea/ desenarea copacului cu 12 ramuri 
ce are ca „fructe” zilele de naştere ale 
copiilor; 

 confecţionarea unor mini-albume cu imagini, 
desene, texte scrise, simboluri, pe teme 
familiare copiilor; 
 

4.4. Manifestarea interesului pentru mesaje 
scrise într-o varietate de limbaje, în 
contexte variate 

 exerciţii de redactare corectă a propoziţiilor 
enunţiative, exclamative şi interogative 
(fără menţionarea terminologiei); 

 exerciţii de redactare a unui text cunoscut, 
cu utilizarea corectă a semnelor de 
punctuaţie; 

 crearea unui orar personalizat; 

 confecţionarea propriei cărţi (caietul de 
epocă); 

 crearea şi completarea jurnalului clasei 
folosind desene, fotografii, simboluri, 
cuvinte, propoziţii,fraze; 

 exerciţii de redactare de mesaje scrise 
(bilete, felicitări etc.) pe suporturi variate, în 
diverse scopuri (de informare, de solicitare, 
de mulţumire etc.). 
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CONŢINUTURI 
 

Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
Scriere/ citire/ lectură 
 Caietul de epocă, desene  
 Cartea – volum, coperte, foaie, pagină, 

numerotarea paginii, direcţii de orientare în 
pagină 

 Literele mari de tipar, grupurile de litere, 
scrise de copii 

Stabilirea ordinii de predare a literelor 
este la latitudinea învăţătorilor. Aceste 
conţinuturi sunt verificabile la sfârşitul 
anului şcolar. 

 Alfabetul (litere mari de tipar) 
 Citirea cuvintelor monosilabice 
 În perioada premergătoare introducerii 

alfabetului se pot utiliza progresiv şi 
cuvintele plurisilabice; spre sfârşitul 
perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin 
diftongii: „oa”, „ea”, „ia”, „ie”, „ua”, „uă”. 

Tematica textelor povestite trebuie să 
reflecte universul basmelor din literatura 
română şi universală. Învăţătorii pot 
utiliza texte literare, în proză sau în 
versuri, precum şi texte nonliterare, de 
mică întindere, până la 100 de cuvinte, 
urmărind o creştere progresivă a 
numărului de cuvinte de la o lecţie la 
alta. 

Scriere/ citire/ lectură 
 Caietul de epocă, desene  
 Cartea – volum, coperte, foaie, pagină, 

numerotarea paginii, direcţii de orientare în 
pagină 

 Literele mici de tipar, grupurile de litere, 
scrise de copii 

 Alfabetul (litere mici de tipar) 
 Citirea cuvintelor mono- şi plurisilabice 
 În perioada introducerii alfabetului se pot 

utiliza progresiv şi cuvintele plurisilabice; 
spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi 
cuvinte care conţin diftongii: „oa”, „ea”, „ia”, 
„ie”, „ua”, „uă”. 

Tematica textelor povestite trebuie să 
reflecte universul basmelor din literatura 
română şi universală. Învăţătorii pot 
utiliza texte literare, în proză sau în 
versuri, precum şi texte nonliterare, de 
mică întindere, până la 100 de cuvinte, 
urmărind o creştere progresivă a 
numărului de cuvinte de la o lecţie la 
alta. 

Scriere/ citire/ lectură 
 Caietul de epocă. 
 Cartea. Aşezarea textului în pagină. 
 Textul. Titlul. Autorul 
 Literele de mână, grupurile de litere, scrise 

de copii 
Stabilirea ordinii de predare a literelor 
este la latitudinea învăţătorilor. Aceste 
conţinuturi sunt verificabile la sfârşitul 
anului şcolar. 

 Alfabetul (litere mici şi mari de mână) 
 Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice 
 Textul literar 
 Textul narativ 
 Povestirea, pe scurt, orală/ în scris a unor 

fragmente. Povestirea orală a textului. 
Recunoaşterea personajelor. 

 Textul liric: poezii cu tematică diversă 
Tematica textelor trebuie să reflecte 
universul copilăriei şi valorile proprii 
acestuia, întâmplări cu animale, fabule şi 
legende. Învăţătorii pot utiliza texte 
literare, în proză sau în versuri, precum 
şi texte nonliterare, de mică întindere, 
până la 200 de cuvinte. Aceştia vor avea 
libertatea de a decide cu privire la: 
structurarea şi dispunerea unităţilor de 
conţinut din programă; tratarea didactică 
originală a noţiunilor din programă. 
Studierea textului literar trebuie să aibă 
în vedere citirea corectă, fluentă şi 
expresivă a acestuia, explicarea 
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Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 
cuvintelor şi rezolvarea problemelor de 
vocabular. 

Comunicare: 
Comunicarea orală: 
 Exerciţii de dicţie pentru articulare corectă 
 Poezii având ca temă anotimpurile, 

sărbătorile anului, natura şi fenomenele 
sale, părţile corpului 

 Jocuri de cuvinte din folclorul copiilor 
 Basme din literatura română şi universală 
 Poveşti create de învăţător pentru 

introducerea literelor 
Comunicarea scrisă: 
 Literele mari de tipar 
 Silabe, cuvinte, propoziţii; aşezarea corectă 

în pagină (respectarea spaţiului dintre 
cuvinte) 

Contexte de realizare 
 Copierea literelor mari de tipar, a cuvintelor, 

a propoziţiilor, scrise cu mâna sau tipărite  

Comunicare: 
Comunicarea orală: 
 Exerciţii de dicţie pentru articulare corectă 
 Poezii având ca temă anotimpurile, 

sărbătorile anului, natura şi fenomenele 
sale, părţile corpului 

 Jocuri de cuvinte din folclorul copiilor 
 Basme din literatura română şi universală 
 Repovestirea poveştilor create de învăţător 

pentru introducerea literelor mari de tipar 
 Cuvântul, propoziţia, dialogul 
Comunicarea scrisă: 
 Literele de tipar  
 Silabe, cuvinte, propoziţii; aşezarea corectă 

în pagină (respectarea spaţiului dintre 
cuvinte) 

Contexte de realizare 
 Copierea literelor mari şi mici de tipar, a 

cuvintelor, a propoziţiilor, scrise cu mâna 
sau tipărite  

Comunicare: 
Comunicarea orală 
 Propoziţia. Intonarea propoziţiilor. 
 Dialogul 
Comunicarea scrisă 
Procesul scrierii 
 Literele de mână  
 Scrierea de mână şi prezentarea textului. 

Scrierea caligrafică. Aşezarea corectă în 
pagina de caiet: plasarea titlului, folosirea 
alineatelor, respectarea spaţiului dintre 
cuvinte. 

 Ortografia. Scrierea corectă a cuvintelor. 
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin 
consoana „m” înainte de „p” sau „b”. 
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin 
grupurile de litere: „ce”, „ci”, „ge”, „gi”, „che”, 
„chi”, „ghe”, „ghi”. Scrierea corectă a 
cuvintelor care conţin diftongi şi triftongi 
(fără a se face referire la terminologie). 
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin 
literele „â” şi „î” (fără cuvintele derivate cu 
prefixe de la cuvintele care încep cu „î”), a 
cuvintelor care conţin litera „x” 

 Punctuaţia. Semnele de punctuaţie: punctul, 
semnul întrebării, semnul exclamării, linia de 
dialog, două puncte, virgula (numai în 
vocativ şi enumerare). 

Textele pentru dictare vor conţine cel 
mult trei linii de dialog 

Contexte de realizare 
 Scrierea funcţională (cu scop practic, 

informativ). Teme. Lucrarea de control. 
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Copieri de texte. Dictări. Biletul. 

 Scrierea imaginativă. 

Elemente de construcţie a comunicării 
 Propoziţia, cuvântul, silaba. 

Noţiunile nu vor fi definite, lucrându-se 
cu acestea în mod intuitiv. 

 Sunetele limbii române. Articularea 
vocalelor şi consoanelor. 

Nu se vor utiliza termenii de „vocale” şi 
„consoane”. 

Elemente de construcţie a comunicării 
 Propoziţia, cuvântul, silaba. 

Noţiunile nu vor fi definite, lucrându-se 
cu acestea în mod intuitiv. 

 Sunetele limbii române. Articularea 
vocalelor şi consoanelor. 

Nu se vor utiliza termenii de „vocale” şi 
„consoane”. 

 

Elemente de construcţie a comunicării 
 Lexicul 
 Cuvântul – grup de sunete asociat cu un 

înţeles. Cuvintele cu sens asemănător. 
Cuvintele cu sens opus. 

 Noţiuni de fonetică 
 Sunetul şi litera – corespondenţa dintre ele. 

Vocalele şi consoanele. Silaba. Despărţirea 
cuvintelor în silabe – despărţire la capăt de 
rând. Alfabetul – actualizare. 

Pentru familiarizarea elevilor cu silaba se 
vor folosi pentru exemplificare numai 
cuvinte care nu conţin diftongi, triftongi şi 
semivocale. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

În cadrul claselor pregătitoare, I şi a II-a, îndrumarea individuală a copiilor se bazează 
pe observarea şi înregistrarea regulată a evoluţiei copilului, pe implicarea părinţilor în 
discuţii privind dezvoltarea acestuia şi pe aplicarea măsurilor ce rezultă pentru stimularea 
dezvoltării sale. 

La aceste clase, stimularea spectrului foarte larg de competenţe nu poate fi cuprinsă 
într-o simplă schemă. Activităţile copiilor vizează un mănunchi variat de aptitudini şi 
deprinderi. Se pune accentul pe trăirile şi experienţele dobândite prin activităţi care 
au sens şi pot fi urmărite. Copiii capătă astfel o mulţime de deprinderi, recunosc corelaţii, 
gândesc şi îşi exprimă gândurile, dezvoltă din aceste activităţi cuprinzătoare şi observarea 
lor nu doar noţiuni teoretice, ci şi practice. În acest sens, educaţia copiilor în clasele 
pregătitoare, I şi a II-a se bazează în special pe învăţarea din experienţă, realizată 
printr-o pedagogie a acţiunii. Această orientare se adresează prin urmare copilului ca 
întreg. În procesele pe care le execută, el se implică cu toate simţurile, sentimentele, 
înţelegerea şi fantezia sa şi, în acelaşi timp, participă, se exprimă şi contribuie la realizarea 
proceselor în felul său propriu. Prin acest mod de învăţare, fiecare copil are parte de o 
stimulare complexă în cele mai variate domenii ale educaţiei şi dezvoltării. 

În clasa pregătitoare se recomandă ca programul să fie tratat flexibil, iar în 
clasele I şi a II-a se recomandă ca activităţile din orele de curs să fie organizate cu 
atenţie, echilibrat, putând fi astfel evitată supra(sub)solicitarea copilului. Caracteristica 
de bază o reprezintă ritmul zilei şi al săptămânii. Anotimpurile şi sărbătorile de peste an 
dau, în timp, o configuraţie familiară structurii anului. Poeziile, cântecele din partea ritmică 
sunt selectate ţinându-se cont de această configuraţie. Toate cântecele, poeziile se rostesc 
împreună, în cor atât dimineaţa, la partea ritmică, cât şi la serbările lunare.  

Pentru dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere a mesajului unui text, un 
impact deosebit asupra copiilor îl au textele create de învăţător. 

Zilnic, copiii vor asculta o poveste sau un basm (clasa pregătitoare şi clasa I), o fabulă 
sau o legendă (clasa a II-a) spuse de învăţător pe care, ulterior, elevii le pot repovesti. 
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