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 LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE  
ORGANIZATĂ DE  

MINISTERUL EDUCAȚIEI ÎN 2021

În primăvara acestui an, Ministerul Educației a lansat licitația pentru asigurarea necesarului  
de manuale școlare pentru clasele I–IV, pentru care fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie  
acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat. Obiectivul acestei licitații a fost 
achiziția de manuale elaborate în conformitate cu programele școlare actuale, care să reușească  
să ofere sistemului de învățământ preuniversitar manuale corespunzătoare din punctul de vedere  
al conținutului științific și adaptate nivelului de vârstă a elevului.

Ca și la licitațiile anterioare de manuale școlare organizate de Ministerul Educației, Editura Litera  
se numără printre editurile cu cele mai multe proiecte de manuale incluse în licitație. 

În această primă etapă au fost deblocate următoarele loturi de manuale pentru clasa a II-a: Dezvoltare 
personală, Muzică și mișcare, Comunicare în limba modernă 1, Franceză.

În curând se vor anunța rezultatele pentru loturile câștigătoare la clasele a  III-a și a  IV-a, unde 
Editura Litera a participat cu următoarele proiecte de manuale școlare: 

•  Clasa a III-a: Limba și literatura română, Matematică, Arte vizuale și abilități practice, Educație civică, 
Științe ale naturii, Muzică și mișcare, Limba modernă engleză, Limba modernă franceză, Limba modernă 
germană.

•  Clasa a IV-a: Limba și literatura română, Matematică, Arte vizuale și abilități practice, Educație civică, 
Geografie, Istorie, Științe ale naturii, Muzică și mișcare, Limba modernă engleză, Limba modernă franceză, 
Limba modernă germană.

ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR 

1 Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

2 Consultați oferta integrală de manuale 
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți 
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile 
multimedia interactive de învățare apăsând pe 
iconițele indicate.

5 Procesul-verbal este avizat de către director 
și se înregistrează la secretariatul unității de 
învățământ în care s-a desfășurat procesul 
de selecție a manualelor școlare.

3 Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră 
de predare și grupului de elevi pe care îl 
coordonați.

6 Persoana delegată înregistrează comenzile 
și le trimite către responsabilul cu manualele 
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

4 În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați 
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea 
acesteia în procesul-verbal.

7 Manualele comandate ajung în școală și vor fi 
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră 
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit, 
cât și varianta digitală a manualului.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI ÎN URMA LICITAȚIEI 2021 SE POT 
OBȚINE GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE 

CADRELE DIDACTICE. IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:
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Din perspectiva activităților școlii online, tim-
pul trebuie privit prin prisma frecvenței, duratei 
și a intervalelor orare ale lecțiilor digitale. Spa-
țiul virtual dedicat învățării este divers și oferă 
multe resurse educaționale adecvate temelor din 
programa școlară. Gestionarea acestuia revine 
acum atât profesorilor, cât și părinților și copiilor 
și implică participare activă și inițiativă în ceea  
ce privește selectarea surselor de informare și de 
documentare pentru consolidarea cunoștințelor.

Rețelele sociale media, frecvent accesate de elevi, 
reprezintă un spațiu care poate fi valorificat și din 
perspectiva învățării. Aceeași valoare educativă o 
pot avea softurile educaționale, jocurile, materialele 
didactice digitale, videoclipurile și prezentările, care 
se înscriau oricum în aria de interes a copiilor, fiind 
atractive și ușor de utilizat ca mijloace de învățământ.

Cadrele didactice au responsabilitatea de a orga-
niza sesiuni de învățare online ținând cont de:

•  particularitățile de vârstă și dezvoltare ale copii-
lor – frecvența și durata;

•  recomandările specialiștilor în legătură cu tim-
pul de ecran – frecvența și durata;

•  schimbările din rutinele zilnice ale copiilor – 
intervalele orare ale lecțiilor.

În continuare, vom detalia aspectele indicate de 
specialiști în funcție de vârstele la care se reali-
zează învățarea online.

TIMPUL ȘI SPAȚIUL DE ÎNVĂȚARE ONLINE  
PENTRU COPIII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Mica școlaritate reprezintă etapa învățării și a 
transferului de cunoștințe, a formării deprinderi-
lor de autocunoaștere, de comunicare asertivă a 
bazelor gândirii critice, dar și a interesului pentru 
noile tehnologii. Acum, copiii sunt utilizatori iscu-
siți ai aplicațiilor digitale, învață accesând diferite 
aplicații, socializează online, sunt interesați de 
lumea digitală și autonomi în spațiul acesteia.

Sunt recomandate 3-4 întâlniri școlare online 
săptămânal, a câte 1-2 sesiuni de lucru pe zi – cu 
durata de 30-35 de minute fiecare – durata va fi 
adaptată în funcție de structura orei și a  număru-
lui de participanți, dar nu va depăși 45 de minute. 
Se impune o pauză de 10 minute între sesiuni.

Lecțiile online vor dedica scurte secvențe de timp 
pentru socializare colegială, la începutul fiecărei 
sesiuni sau pentru captarea atenției, prin metode 
specifice spațiului virtual. În acest sens, vor fi uti-
lizate resursele aplicațiilor folosite pentru des-
fășurarea activităților, prin opțiuni de tipul share 
screen, care ajută livrarea în timp real a metode-
lor de lucru și a materialelor didactice. Pentru 3-5 
minute, copiii au ocazia să joace un joc de ener-
gizare fizică, mentală, emoțională sau să urmă-
rească un clip video.

Valorificarea la maximum a timpului dedicat intro-
ducerii unei sesiuni condiționează într-o foarte 
mare măsură durata totală de timp a sesiunii – 
gestionarea timpului.

TIMPUL, SPAȚIUL ȘI ÎNVĂȚAREA ONLINE
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CURSURI ONLINE GRATUITE PENTRU 
PROFESORI  www.cursuridigitale.ro 

Editura Litera, prin parteneriatele pe care le are cu instituții care furnizează programe de formare, oferă cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar oportunitatea de formare profesională prin cursuri online realizate  
pe platforma www.cursuridigitale.ro.
 
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competen-
ţelor digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale 
ale profesiei de dascăl.

Avantajele participării la cursurile online oferite de platforma www.cursuridigitale.ro: 

√ Toate cursurile sunt GRATUITE.

√ Înscrierea este facilă și se realizează prin 
completarea unui formular online disponibil pe 
www.cursuridigitale.ro

√  Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată 
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde: 
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.

√  Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate 
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare 
cadrelor didactice.

√  Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv: 
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor 
devine și mai accesibilă.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din 
mediul academic, sunt profesori cu experiență, 
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru 
educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru 
profesori: cum să utilizezi manualul digital la 
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu 
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități 
extracurriculare, metode și tehnici de formare și 
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.

√ După parcurgerea cu succes a modulelor, 
cadrele didactice vor primi adeverințe care pot fi 
adăugate la dosarul de formare profesională.

Materialul de mai sus este un extras din partea teoretică a cursului „Provocări și soluții în educa-
ția digitală”. Cursul oferă cadrelor didactice acces la un set de tehnici de management al orelor de 
școală online, de motivare a elevilor, precum și strategii digitale pentru activitățile didactice. Cursul 
se desfășoară online pe platforma www.cursuridigitale.ro și are o durată de 15 ore.

TIMPUL ȘI SPAȚIUL ONLINE:  
COMPONENTA PSIHO-RELAȚIONALĂ
Realitatea este că, acolo unde elevii și preșcola-
rii sunt cooptați în activitățile instructiv-educative 
online, aceștia și părinții lor resimt o normalizare a:

•  rutinelor zilnice;
•  orarului săptămânal al activităților;
•  raportării la o serie de evenimente socio-econo-

mice actuale;
•  relațiilor familiale;
•  motivației, a optimismului, a perseverenței.

Așadar, se poate concluziona faptul că, școala online 
are un rol semnificativ în cultivarea rezilienței, în 
organizarea timpului zilnic și în îndeplinirea nevoilor 
copiilor de socializare în afara mediului familial.
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 SĂ NE JUCĂM ÎN AER LIBER 

Împărțiți copiii în trei grupuri reprezentând 
familii de animale. De exemplu, familia cai-
lor, familia oilor și familia găinilor. Spuneți-i 
fiecărui copil, la ureche, cărei familii aparține. 
La un semnal prestabilit, copiii încep să imite 
animalele care le corespund, încercând, fără a 
utiliza alt mijloc de comunicare, să se regru-
peze în funcție de familie. Distracție garantată!

Variantă: Puneți într-un coș/bol jetoane care 
să înfățișeze chipuri de animale domestice/
sălbatice. Fiecare copil își alege un jeton pe 
care nu-l arată decât la sfârșitul jocului pentru 
a verifica dacă a ajuns în grupul care trebuie.

Copiii sunt așezați în cerc. Pe rând, fiecare 
copil vorbește timp de un minut pe un anu-
mit subiect. Scopul jocului este ca discursul 
să fie fluent și să evite sunetele/cuvintele tabu 
(sunete și cuvinte pe care ați observat că elevii le 
folosesc în mod greșit în timpul vorbirii, precum 
ăăăă, gen, mmm). Dacă un sunet/cuvânt tabu 
este rostit, discursul este întrerupt și jocul este 
continuat cu următorul copil. Cei care reușesc 
să vorbească fluent timp de un minut primesc 
câte un punct. Jucați mai multe reprize, schim-
bând des subiectul (de exemplu: filmul preferat, 
animalul preferat, cel mai frumos cadou, ce ai 
făcut săptămâna trecută, ce ai face cu 10 000 de 
lei, ce vrei să devii când o să fii mare etc.).

FAMILIA ANIMALELOR

Este ales un copil care să fie împăratul și să dea porunci. Restul copiilor stau la o distanță mai mare 
și strigă pe rând Împărate luminate, câți pași îmi dai? Împăratul răspunde fiecăruia în mod diferit: 
10 pași de furnică (copilul trebuie să facă 10 pași mici spre împărat, punând piciorul în prelungirea 
celuilalt), o mămăligă (trebuie să se învârtă o dată), o săritură de broască (o săritură în față), 3 pași 
de uriaș și așa mai departe. Împăratul le poate spune și să facă pași înapoi, atunci când consideră că 
s-au apropiat prea mult de el.

Copilul care se apropie cel mai repede de împărat îi va lua locul.

ÎMPĂRATE LUMINATE, CÂȚI PAȘI ÎMI DAI?

JOCUL BÂLBÂIELII
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Un copil este lider și toți ceilalți trebuie să îl 
imite. Orice ar face liderul, ceilalți trebuie să 
îl copieze în mișcări și mimică. Este un exer-
cițiu bun și pentru coordonare.

URMAȚI LIDERUL

Copiii se așază pe jos, în cerc, în jurul conducă-
torului jocului. Acesta aruncă o minge strigând: 
aer, pământ sau apă. Copilul care primește 
mingea trebuie să o prindă și să o rearunce 
conducătorului jocului, numind un animal, 
o persoană sau un obiect în raport cu elemen-
tul dat. De exemplu, pentru apă, poate spune 
rechin sau barcă. Cuvintele nu pot fi repetate.

AER, PĂMÂNT, APĂ

Copiii sunt așezați în șir indian. Conducătorul 
jocului stă cu fața la ei. Le propune două obiecte/
situații diferite (Ce alegi: mere sau banane, la 
mare sau la munte, ciocolată sau înghețată, 
ciorbă sau supă, să colorezi sau să decupezi 
etc.) și ei trebuie să facă o săritură către dreapta 
sau către stânga, în funcție de alegere. Ca să fie 
mai clare opțiunile, conducătorul jocului arată 
cu mâna către stânga sau către dreapta atunci 
când le numește.

Copiii pot fi, pe rând, conducători de joc.

Jocul este un context potrivit pentru ca elevii 
să observe asemănări și deosebiri între prefe-
rințele lor și, de asemenea, să discute despre 
alegeri, despre cum luăm o decizie și despre 
felul cum procedăm atunci când niciuna dintre 
opțiuni nu ne este pe plac.

CE ALEGI?

Sursa: „175 de jocuri pentru preșcolari și școlarii mici”  
de Gabriela Bărbulescu, Silvia Borțeanu, Marilena Călin, 

Cecilia Iuga, Elvira Toma, Editura Litera, 2015 
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Howard Gardner, născut în 1943 în America, este 
profesor la Universitatea Harvard, specializat în 
psihologia cog nitivă. El a studiat în mod special 
pa cien ți care au suferit leziuni cerebrale și a ajuns 
la concluzia că există o legătură între localizarea 
leziunii și abilitățile pierdute sau diminuate.

La cererea unei fundații olandeze, el s-a lansat mai 
apoi în cercetări privind potențialul uman, ceea ce 
l-a determinat să redefinească inteligența umană, 
și anume, că nu avem doar o inteligență, ci opt, că 
ele sunt în posesia noastră și le putem dezvolta pe 
tot parcursul vieții.

Este important de menționat că Gardner și-a des-
fășurat cercetările studiind sute de oameni din toate 
culturile și clasele sociale. De asemenea a studiat 
cazul persoanelor cu abilități excepționale, în unele 
domenii, dar cu abilități extrem de limitate în altele.

Howard Gardner a schimbat radical definiția concep-
tului de inteligență, oferindu-i trei componente:

Componenta 1: Ansamblul de abilități care îi per-
mit unui individ să rezolve probleme întâlnite în 
viața de zi cu zi.

Componenta 2: Capacitatea de a crea un produs 
concret sau de a presta o activitate profesională 
care are valoare într-o anumită cultură.

Componenta 3: Capacitatea de a identifica pro-
bleme și de a găsi soluții la aceste probleme, 
care, mai ales, să-i permită unui individ să dobân-
dească noi cunoștințe.

Conform acestei definiții, inteligența nu este un 
subiect clasat; conceptul se află într-o continuă 
dezvoltare și este greu de măsurat.

Schimbarea perspectiveiSchimbarea perspectivei
Această nouă viziune a inteligenței ne invită să 
ne schimbăm perspectiva atât asupra propriilor 
capacități, cât și asupra celor ale copiilor.

Un copil care întâmpină dificultăți la în vățare, fie 
în contextul familiei, fie în cel al școlii, poate evo-
lua de-a lungul întregii vieți, cu condiția de a fi 
mai degrabă îndrumat decât ținut închis în pro-
priile dificultăți. De asemenea, un copil care pare 
să aibă o bună capacitate de învățare va trebui să 
fie sprijinit corespunzător, pentru a i se permite 
să-și dezvolte toate inteligențele.

Care sunt cele mai importante inteligențe?Care sunt cele mai importante inteligențe?
Gardner consideră că nu există o ierar hie a inte-
ligențelor și că toate sunt la fel de importante. 
Ceea ce contează este să-ți dezvolți toate inte-
ligențele într-un mod armonios, chiar dacă unele 
predomină sau se numără printre preferințele tale.

TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE

 Inteligenţa ta conform teoriei lui Howard Gardner 

• Componenta 1: Ce abillități îmi permit să rezolv problemele vieții de zi cu zi?
Exemple: Să efectuez calcule, să folosesc tehnologia, să lucrez în echipă, să repar un obiect...
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

• Componenta 2: Ce sunt eu în stare să creez de valoare?
Exemple: Să confecționez unui obiect, să am grijă de cineva, să conduc o echipă...
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

• Componenta 3: În ce domenii obișnuiesc sau îmi place să-mi pun întrebări și să caut răspunsuri,  
ca să dobândesc cunoștințe noi?
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITAT
E
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Opt inteligenţe
La început, Howard Gardner a definit șapte tipuri de inteligențe, la care a adăugat un al optulea, 
inteligența „naturalistă“, în 1996. El a definit o serie de criterii care au permis să fie considerată 
„inteligență“ ceea ce denumim noi calitate, aptitudine, abilitate sau talent.

Printre criteriile folosite pentru a defini fie-
care inteligență, putem să enumerăm: o cores-
pondență cu o zonă relativ bine localizată în creier; 

existența unor persoane care au dezvoltat această 
inteligență la un nivel excepțional; existența unui 
sistem simbolic specific fiecărei inteligențe.

De remarcatSistemul școlar și societatea noastră, în general, se bazează mai ales pe două inteligențe: inteligența verbală/lingvistică și inteligența logică/matematică. Dacă unii copii au lipsuri legate de oricare din aceste inteligențe,  atunci pot întâmpina dificultăți la școală,  pentru că sistemul școlar predă și evaluează,  în esență, în funcție de aceste două inteligențe.

Iată o definiție a fiecăreia dintre inteligențe:

Inteligența Înseamnă capacitatea de...

Muzicală/Ritmică A fi sensibil la sunete, la structuri ritmice și muzicale, la melodii,  
la sonorități.

Corporală/Kinestezică A-ți folosi corpul cu ușurință, a fi îndemânatic, a avea simț tactil.

Verbală/Lingvistică A-ți exprima gândurile prin cuvinte, a ști să te exprimi, a folosi cu ușurință 
limbajul, cuvintele.

Vizuală/Spațială A-ți crea imagini abstracte, a avea orientare în spațiu, a fi sensibil la culori  
și la armonia vizuală.

Logică/Matematică A raționa într-o manieră logică, a jongla ușor cu cifrele și calculele.

Interpersonală
A interacționa cu ceilalți, a empatiza, a le înțelege sentimentele, emoțiile, 
așteptările, a-ți găsi locul într-un grup, a ști să lucrezi în echipă, a ști să te 
bazezi pe calitățile și abilitățile celorlalți.

Intrapersonală
A te cunoaște, a fi capabil să înveți din propriile experiențe (indiferent că  
e vorba de reușite sau de eșecuri), a-ți propune obiective realizabile, a învăța 
din greșeli.

Naturalistă A fi sensibil la natură, a o cunoaște, a o înțelege, a o explora, a o observa,  
a o clasifica, a organiza elementele.
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Activităţi bogate în inteligenţe
Iată câteva idei de proiecte pe care le puteți aplica la clasă și care să susțină dezvoltarea unui număr 
mai mare de inteligențe. 

Organizați un concert în clasăOrganizați un concert în clasă

••    Inteligență muzicală/ritmică: A cânta  
la un instrument, a cânta cu vocea.

••    Verbală/Lingvistică: Textul cântecelor.
••    Logică/Matematică: Planificare și organizare.
••    Corporală/Kinestezică: A cânta la un 

instrument.
••    Vizuală/Spațială: A se orienta în spațiu.
••    Interpersonală: Alegerea muzicii și a cânte-

celor, a cânta cu vocea și a cânta la un instru-
ment împreună.

••    Intrapersonală: Felul în care simte muzica, 
cântatul, timpul petrecut împreună.

Jucați jo curi de societateJucați jo curi de societate

••    Inteligență verbală/lingvistică: A înțelege 
regulile.

••    Logică/Matematică: Strategie.
••    Vizuală/Spațială: A organiza spațiul de joacă.
••    Interpersonală: Relația cu ceilalți jucători,  

spiritul de echipă.
••    Intrapersonală: Conștientizarea propriilor 

sentimente.

Crearea unui album fo to  Crearea unui album fo to  
cu o excursie/drumeție/activitatecu o excursie/drumeție/activitate

••    Inteligență naturalistă: Clasarea fotografiilor.
••    Interpersonală: Alegerea fotografiilor, 

a textelor.
••    Logică/Matematică: Organizarea logică 

a albumului.
••    Vizuală/Spațială: Vizualizarea mintală a dife-

ritelor elemente care trebuie transcrise, 
organizarea spațială a paginilor, alegerea 
fotografiilor.

••    Verbală/Lingvistică: Scrierea textului.
••    Intrapersonală: Conștientizarea propriilor 

sentimente.

Realizarea unei grădini de legumeRealizarea unei grădini de legume

••    Inteligență naturalistă: Alegerea plantelor, 
descoperirea ciclului pentru fiecare etapă 
(plantare, tăiere, recoltare).

••    Corporală/Kinestezică: Munca pământului,  
instrumente de grădinărit.

••    Vizuală/Spațială: Organizarea spațiului,  
respectarea distanțelor necesare.
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••    Verbală/Lingvistică: Înțelegerea in strucțiunilor 
de plantare, a uneltelor.

••    Logică/Matematică: Gestionarea  
proporțiilor.

••    Interpersonală: Distribuirea sarcinilor.
••    Intrapersonală: Reflecție asupra nevoilor,  

gusturilor sale.

Organizarea unei vânători de comoriOrganizarea unei vânători de comori

••    Inteligență logică/Matematică: Rezolvarea 
enigmelor.

••    Vizuală/Spațială: Alegerea etapelor, 
a itinerarului.

••    Naturalistă: Folosirea elementelor naturale  
ca puncte de reper, ca enigme.

••    Corporală/Kinestezică: Mers, alergat,  
probe fizice.

••    Verbală/Lingvistică: Scrierea de enigme, 
a pașilor.

••    Interpersonală: Repartizarea rolurilor  
în echipă, luarea deciziilor.

Pregătirea unei petreceriPregătirea unei petreceri

••    Inteligență logică/Matematică: Planificarea 
sarcinilor de făcut.

••    Vizuală/Spațială: Armonia locului, a meselor, 
a decorului.

••    Muzicală/Ritmică: Muzică, sunete.
••    Naturalistă: Alegerea și achiziționarea  

de ingrediente, de flori.
••    Verbală/Lingvistică: Citirea de rețete, scrierea 

de invitații.
••    Interpersonală: Repartizarea sarcinilor,  

a deciziilor, a responsabilităților fiecăruia.

Nu este niciodată prea târziu să ne gândim la educația copiilor noștri diferit de felul 
în care am fost „programați“ să o facem din cauza propriei noastre educații, credințe 
etc. Va fi o adevărată satisfacție pentru fiecare dintre noi să ne vedem copii crescând 
și dezvoltându-se pentru a deveni adulți fericiți și echilibrați.

Sursa: „Inteligența este multiplă: descoperă aptitudinile copilului tău”  
de Albane de Beaurepaire, Editura Litera, 2019
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NĂSCUTĂ PE 12 NOIEMBRIE 1961
ROMÂNIA

GIMNASTĂ

NADIA COMĂNECI

L a șase ani, Nadia voia să facă un singur lucru: roata în mâini. La vremea 

aceea, să faci roata era mare lucru în țara ei, România, dar Nadia încă  

nu știa asta.

Într-o zi, se juca în curtea școlii, când a fost observată de un faimos 

antrenor de gimnastică, Béla Károlyi. El a fost de părere că, bine antrenată, 

Nadia ar fi putut deveni o mare gimnastă, aducând astfel glorie regimului 

comunist din România.

Antrenamentele erau dificile. Dacă elevele lui făceau vreo greșeală, Béla 

le plesnea cu mâinile lui enorme. Trebuiau să se antreneze șase ore pe zi, 

șapte zile pe săptămână. Béla voia ca gimnastele lui să fie perfecte.

Și Nadia a devenit cu adevărat perfectă. La paisprezece ani, a primit nota 

10 la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nicio gimnastă nu mai obținuse până 

atunci un 10. Publicul a fost fascinat de evoluțiile ei fără greșeală la bârnă, la 

sol, la paralele. Nadia a devenit o legendă.

De fapt, a devenit atât de cunoscută, încât conducătorul României a 

început să-și facă griji că avea să-l depășească în merite. N-a vrut s-o mai 

lase să plece din țară decât la concursuri.

Atunci, Nadia a hotărât să fugă. Într-o zi, a mers șase ore pe jos printr-o 

regiune mlăștinoasă, prin pădure, și a trecut granița în Ungaria. De aici a 

ajuns în Statele Unite, unde a fost primită ca refugiat.

În America, Nadia și-a făcut o familie și a pornit o afacere. Iubea gimnastica 

și s-a străduit s-o promoveze așa cum îi plăcea cel mai mult: ca femeie liberă.

POVESTEA UNEI FETE REBELE
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NĂSCUTĂ PE 12 NOIEMBRIE 1961
ROMÂNIA

GIMNASTĂ

NADIA COMĂNECI

L a șase ani, Nadia voia să facă un singur lucru: roata în mâini. La vremea 

aceea, să faci roata era mare lucru în țara ei, România, dar Nadia încă  

nu știa asta.

Într-o zi, se juca în curtea școlii, când a fost observată de un faimos 

antrenor de gimnastică, Béla Károlyi. El a fost de părere că, bine antrenată, 

Nadia ar fi putut deveni o mare gimnastă, aducând astfel glorie regimului 

comunist din România.

Antrenamentele erau dificile. Dacă elevele lui făceau vreo greșeală, Béla 

le plesnea cu mâinile lui enorme. Trebuiau să se antreneze șase ore pe zi, 

șapte zile pe săptămână. Béla voia ca gimnastele lui să fie perfecte.

Și Nadia a devenit cu adevărat perfectă. La paisprezece ani, a primit nota 

10 la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nicio gimnastă nu mai obținuse până 

atunci un 10. Publicul a fost fascinat de evoluțiile ei fără greșeală la bârnă, la 

sol, la paralele. Nadia a devenit o legendă.

De fapt, a devenit atât de cunoscută, încât conducătorul României a 

început să-și facă griji că avea să-l depășească în merite. N-a vrut s-o mai 

lase să plece din țară decât la concursuri.

Atunci, Nadia a hotărât să fugă. Într-o zi, a mers șase ore pe jos printr-o 

regiune mlăștinoasă, prin pădure, și a trecut granița în Ungaria. De aici a 

ajuns în Statele Unite, unde a fost primită ca refugiat.

În America, Nadia și-a făcut o familie și a pornit o afacere. Iubea gimnastica 

și s-a străduit s-o promoveze așa cum îi plăcea cel mai mult: ca femeie liberă.

129

I L U S T R A Ț I E  D E  
E L I N E  V A N  D A M

„TREBUIE SĂ-ȚI 
DESCOPERI SINGUR 
DESTINAȚIA 
ȘI DRUMUL PÂNĂ 
ACOLO, PENTRU CĂ 
NIMENI ALTCINEVA 
NU LE CUNOAȘTE.“
NADIA COMĂNECI 

Sursa: „Povești de seară pentru fete rebele 2” de Francesca Cavallo, Elena Favilli, Editura Litera, 2018
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 COPII CARE AU CURAJUL SĂ FIE ALTFEL 

Constantin a crescut în satul Hobița din România. Părinții lui erau țărani 
săraci, astfel că micul Constantin a trebuit să iasă cu oile la păscut încă de la 
vârsta de șapte ani. Astfel, își petrecea timpul cioplind bucățile de lemn pe 

care le găsea ici și colo.

Constantin era mai tot timpul hărțuit de tatăl 
și de frații lui. De aceea, fugea deseori de 
acasă, dar se întorcea de fiecare dată. Când a 
împlinit unsprezece ani, a plecat definitiv. 

Ajuns în Craiova, a muncit pe oriunde găsea 
ceva de lucru, pentru a supraviețui. Astfel, a 
fost băcan, ghicitor și cârciumar într-un birt. 
Totodată, a urmat un curs de sculptură în 
lemn, pentru a-și perfecționa abilitățile pe 
care le deprinsese în copilărie. La vârsta de 
optsprezece ani, a făcut o vioară din resturi de 
lemn – o reușită atât de impresionantă, încât 
o persoană bogată i-a plătit studiile la Școala
Națională de Arte Frumoase din București.
După aceea, Constantin a plecat pe jos cale
de peste două mii de kilometri, până la Paris.

Iar acolo s-a concentrat pe sculptură.

Lucra manual, în lemn, piatră și metal. 
Creațiile lui își aveau sursa de inspirație în 
mituri, basme și în tradițiile culturilor antice. 

Cele mai cunoscute lucrări ale lui înfățișau 
capete mari, ovale, și păsări zvelte.

Constantin sculpta obiectele așa cum le 
simțea, nu cum arătau ele.

Unii critici susțineau că sculpturile lui erau 
prea abstracte. El nu era de acord. După 
părerea lui, reală cu adevărat în privința unui 
obiect era ideea sau esența lui, nu acuratețea 
aspectului său.

După ce în România a fost instaurat comunis-
mul, Constantin nu s-a mai întors în țară, dar 
a vrut să-și lase operele guvernului român, 
care l-a refuzat.

Constantin Brâncuși a devenit celebru în 
lumea întreagă. La șaptezeci de ani după acel 
refuz, autoritățile din România au încercat să 
strângă suma de 11 milioane de dolari 
necesară pentru a cumpăra doar una dintre 
lucrările micului păstor din Hobița.

(1876-1957)

CONSTANTIN BRÂNCUŞI 
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Sursa: „Povești pentru copiii care au curajul să fie altfel” de Ben Brooks, Editura Litera, 2021
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Managementul învățării presupune autoreglarea 
propriei învățări. Aceasta cuprinde aspecte motiva-
ționale (cogniții, emoții, comportamente) și aspecte 
strategice (tehnici și strategii utilizate pentru creș-
terea eficienței învățării). 
Astăzi, pedagogiile moderne consideră că factorii 
de bază ai succesului școlar, pornind de la trebuința 
intrinsecă de cunoaștere și până la nevoia de afiliere 
și afirmare, ar trebui să implice, mai atent, și arta de 
a învăța conform unui stil personal, în acord cu pro-
priile aptitudini, prin explorare și experiențe directe.

Factorii de bază ai randamentului școlar sunt:
•  aptitudinile și tipurile de inteligență (Teoria inteli-

gențelor multiple, de Howard Gardner); 
•  motivația pentru învățare; 
•  abilitățile socio-emoționale; 
•  climatul educațional; 
•  adaptarea metodelor didactice la nevoile specifice 

ale elevilor; 
•  organizarea învățării.
Iată două dintre reperele importante pentru un ma-
nagement coerent al învățării: 

Gândirea critică 
Gândirea critică reprezintă deprinderea de a inter-
acționa cu informația în mod activ, de a obține, a 
interpreta și a evalua informația conținută într-un 
material. Când gândim critic, formulăm o serie de 
întrebări la adresa textului. A nu gândi critic în-
seamnă a nu pune întrebări legate de informațiile 
sau ideile prezentate. O persoană care nu gândește 
critic tinde să accepte sau să refuze o informație sau 
o idee fără a o analiza în prealabil. În absența gân-
dirii critice, în procesul de învățare vom tinde doar 
să memorăm și să reproducem informația, fără a 
o dezvolta și aplica. 

Organizarea eficientă a învățării presupune:
•  stabilirea și formularea concretă a scopului învă-

țării: Citesc trei pagini și rezolv două exerciții pentru 
a-mi îmbunătăți...; 

•  utilizarea unor criterii obiective după care se apre-
ciază gradul în care scopul a fost atins (rezultatele 
exercițiilor, îmbunătățirea ortografiei etc.); stabilirea 
unei date-limită pentru realizarea scopului propus; 

•  planul simplu, în 3-5 pași, pentru atingerea scopu-
lui; anticiparea posibilelor dificultăți și centrarea 
pe soluții; 

•  stabilirea unei recompense pentru realizarea scopului.

ACTIVITATE PENTRU ELEVI
BĂRCUȚELE
Competența vizată: Evidențierea importanței învă-
țării pentru propria persoană.
Materiale necesare: coli de hârtie, creioane colo-
rate, carton duplex
Desfășurarea activității: Copiii vor confecționa băr-
cuțe pe care le vor colora în culorile preferate. Băr-
cuțele vor naviga pe Oceanul cunoașterii, un ocean 
din care navigatorii vor aduna perlele înțelepciunii.
Învățătorul le spune copiilor o scurtă istorioară despre 
bărcuțele plecate în largul oceanului. Bărcuțele sunt 
conduse de copii care sunt navigatori foarte iscusiți.
Copiii sunt rugați să se gândească la unul-două 
lucruri pe care le-au învățat la școală și care li se 
par deosebit de folositoare. Acestea sunt perlele 
înțelepciunii!
Lucrurile descoperite de copii vor fi scrise pe băr-
cuță, iar aceasta va fi lipită pe cartonul duplex, colo-
rat albastru.
La sfârșitul activității, cadrul didactic va enumera 
perlele înțelepciunii adunate de fiecare navigator.

MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII

Sursa: „Dezvoltarea personală – o altfel de disciplină” de Gabriela Bărbulescu, Andreea Ciocâlteu,  
Cristina Gunea, Mădălina Radu, Editura Litera, 2017 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
A MANUALULUI DIGITAL LITERA

Butonul 
deschide ghidul de utilizare  
a manualului digital.

Butonul 
deschide cuprinsul manualului  
digital și permite deschiderea  
de Capitole/Lecții.

Butoanele de navigare 
permit parcurgerea manualului  
și deschiderea unei anumite pagini.

  Activități de tip static – deschide activități de tip static,  
care se derulează cu ajutorul butoanelor de navigare.  
Cuprinde: desene, fotografii, simboluri, informații 
suplimentare.

  Activități de tip animat – indică elemente care  
se găsesc în partea de jos a paginii.  
Cuprinde animații sau filme.  
Pentru vizionare, se activează butonul Redă (  ).

  Activități de tip interactiv – indică elemente situate în 
partea de jos a paginii, de tipul: Asociază, Bifează, Scrie 
de la tastatură, Selectează. Butoanele de validare sunt: 
Resetează (care aduce exercițiul la starea lui inițială)  
și Verifică (prin care se verifică rezolvarea).  
Utilizatorul are la dispoziție trei încercări de a răspunde 
corect, după care răspunsul corect este afișat automat.  
Cuprinde exerciții de alegere duală, de alegere multiplă, 
de asociere, de completare, de ordonare etc.

Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului în variantă tipărită, 
având în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme și simulări.

Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă.
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind 

o experiență excelentă de navigare.
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea  

la activitatea de învățare precedentă.

VARIANTA  
DIGITALĂ

  Manualele Litera aprobate Ministerul Educației 2021 sunt elaborate de autori de prestigiu, profe-
sori cu experiență la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită.

  Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de 
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de școală.

  Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma  
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe care vor 
servi la completarea dosarului de formare profesională.

  Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul Clubului 
Profesorilor din România (  /Clubul Profesorilor din Romania cu peste 15 000 de membri) și Litera 
Educațional ( /Litera Educational).

DE CE SĂ ALEGEȚI  
MANUALELE LITERA APROBATE 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 2021
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CLASA A II-A

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Gabriela Bărbulescu, Cristina Gunea, 
Angelica Sima, Cristina Sima, Claudia Ștefan

•  copertă broșată
• 96 de pagini
• 205 × 260 mm
• interior color

Competențe generale
1.  Manifestarea interesului pentru autocunoaștere  

și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți
2.  Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea  

cu copii și adulți cunoscuți
3.  Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice 

învățării în context școlar

AUTORII MANUALULUI
Gabriela Bărbulescu
•  psiholog școlar
•  autor de programe, manuale 

și auxiliare școlare pentru 
învățământul primar și gimnazial

•  formator pentru formarea continuă 
a profesorilor

Cristina Gunea
•  psiholog
•  consilier școlar
•  autor de manuale  

și auxiliare școlare
•  formator pentru educația adulților

Cristina Sima
•  profesor consilier școlar
•  formator pentru formarea 

continuă a profesorilor
•  autor de programe, manuale, 

ghiduri și auxiliare școlare pentru învăță-
mântul primar și gimnazial

•  psihoterapeut

Angelica Sima
•  profesor consilier școlar
•  formator pentru formarea 

continuă a profesorilor
•  autor de programe, manuale, 

ghiduri și auxiliare școlare pentru învăță-
mântul primar și gimnazial

•  psihoterapeut 
Claudia Ștefan
•  profesor consilier școlar
•  metodist ISMB
•  formator
•  psihoterapeut

Manualul de Dezvoltare personală este structurat pe unități tematice care dezvoltă conținuturile 
din programă. Prezentate într-o formă deosebit de atractivă, lecțiile cuprind exemple de activități care 
conduc la formarea competențelor specifice disciplinei.

Organizarea conținutului permite crearea de relații cu celelalte discipline studiate.
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Structura manualului 

Structura unei unități tematice

U
ni

ta
te

a 
1

16

evaluare

1.  Notează cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele afirmații: 
(6 6 pentru rezolvare integrală corectă)

a) Unii copii preferă să se îmbrace sport, alții elegant.
b) Toți copiii au același aspect fizic.
c) Colegii de clasă au vârste apropiate.
d) În școala mea învață fete și băieți.

2.  Completează pe caiet spațiile cu cuvintele potrivite. (6 6 pentru rezolvare integrală corectă)
a) Diversitatea se referă la ... dintre oameni.
b) Fiecare persoană este ... .
c) Legi prietenii cu cei cu care te ... .
d) Între mine și ceilalți există atât ..., cât și deosebiri.

3.  Alege literele corespunzătoare răspunsurilor corecte: (6 6 pentru rezolvare integrală corectă)
Să te cunoști pe tine însuți înseamnă:
a. Să îți cunoști însușirile
B. Să îți cunoști capacitățile de a face anumite lucruri
C. Să îți cunoști preferințele
D. Să îți cunoști prietenii
e. Să îți cunoști părțile pe care ai putea să le îmbunătățești

4.  Scrie 4-5 propoziții despre tine, cu titlul Sunt unic! (6 6 6 pentru rezolvare integrală corectă)
Te vei referi la: 
l Numele tău
l Vârsta ta
l Calitățile care te fac deosebit
l O activitate preferată

Adună 10 6. Prima față zâmbitoare ai primit-o deja, pentru că ai parcurs Tărâmul lui EU. 
Rezolvă pe caiet următoarele exerciții, pentru a verifica ce ai învățat în această unitate de învățare.

Am adunat .................................................................... 6.
Cel mai bine m-am descurcat la ................................... .
Mai am de lucru la ............................................................ .
Cel mai greu mi-a fost să ................................................ .
Îmi propun să ..................................................................... .

apreciază! Realizează pe o foaie un tabel asemă-
nător celui de la pagina 96 – Fișă de obser-
vare a comportamentului. Apreciază activi-
tatea ta din această unitate de învățare și 
prin completarea fișei de observare. 

Adună în portofoliu fișele de la fiecare 
unitate pentru a analiza ce se modifică.

Pagina de PREZENTARE a unității de învățare

Pagini de LECȚIE

Pagină de EVALUARE
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AutocunoAȘtere Și Atitudine pozitivă 
fAță de sine Și fAță de ceilAlți

Unitatea 1 1

z

Conținuturi:
 Eu și ceilalți
  Asemănări și deosebiri dintre 

sine și ceilalți după criterii 
simple: aspecte fizice, gen, 
vârstă, tipuri de vestimentație 
(sport, elegant, tradițional etc.)

  Diversitate. Fiecare este unic; 
diferențe individuale

competențe specifice: 1.1.

•  Rezolvați cerințele de la rubrica  
Filă de proiect.

•  La finalul unității analizați și apreciați 
produsele realizate.

•  Pe parcurs, colaborați și cooperați 
pentru ca rezultatele să fie cele 
așteptate.

Proiect
Tărâmul lui EU
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Eu şi ceilalţi
Descoperă

l  Fă un tur al galeriei, observă desenele colegilor tăi și răspunde la următoarele întrebări:
l Prin ce te asemeni cu ei?
l Prin ce te deosebești de ei?

Află

Desenează pe o foaie o oglindă. Scrie-ți sub 
oglindă numele cu litere mari de tipar. Folosește 
culorile tale preferate! Împodobește fiecare literă!

În interiorul oglinzii, completează desenul cu  
2-3 propoziții despre tine. Poți folosi ca model copiii 
din imaginile de mai sus.

Aplicā

1. Numește o situație în 
care este plăcut pentru tine 
să te asemeni cu ceilalți. 

2. Ridică-te și salută-ți 
colegii într-un mod personal, 
creat de tine. Spune-le apoi 
ceva despre tine. De exemplu, 
ai putea începe cu Ceea ce îmi 
place la mine este că ...

3. Joacă rolul colegului/colegei de bancă. Prezintă-te celorlalți copii din clasă cu numele 
lui/ei și enumeră câteva lucruri pe care le știi despre el/ea.

4. Lucrăm în perechi. Împarte o foaie de hârtie în patru părți. Desenează și colorează:
l o jucărie pe care o prețuiești;
l un personaj favorit din desene animate;
l jocul pe care îl iubești cel mai mult;
l desertul preferat.
Schimbă foaia cu cea a colegului tău de bancă. Discutați despre ce a reprezentat fiecare 

dintre voi în desene.
La final, fiecare dintre voi își va pune propria fișă în portofoliu.

Ce ai învățat?

1. Care este cea mai importantă calitate a ta?
2. Ce ai vrea să schimbi la tine? Explică răspunsul tău.

Spune-ți părerea!

Bună! Eu sunt Ana-Alexia.  
Am 7 ani și 8 luni.  

Am două alunițe, părul șaten  
și ochii căprui.

Bună! Eu sunt Ionel-Silviu.  
Am 8 ani și 3 luni, am părul 

blond și ochii căprui.

Ai terminat? Pune desenul tău 
pe peretele din clasă. Vei realiza, 

împreună cu ceilalți colegi, 
Galeria oglinzilor!

Oamenii se aseamănă unii cu ceilalți, arată în mare parte la fel, au aceleași nevoi.
În același timp, fiecare persoană are anumite însușiri, preferințe pentru anumite activități, 

dorințe, capacități de a face anumite lucruri care o deosebesc de ceilalți.

Când înveți să descoperi prin ce te  
asemeni cu ceilalți și prin ce te deosebești 

de ei, îți dezvolți propria persoană!

Mesaj pentru tine!

Rezolvă cerința 1 din descrierea proiectului  
de la pagina 14.

Filă de proiect

Fișă de observare a activităților

Descoperă Spune-ți părerea! Mesaj pentru tine 

Filă de proiect

Ce ai învățat? 

Aplică 

Află
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CLASA A II-A

MUZICĂ ȘI MIȘCARE
Irinel Beatrice Nicoară

•  copertă broșată
• 96 de pagini
• 205 × 260 mm
• interior color

Competențe generale
1.  Receptarea unor cântece pentru copii și a unor 

elemente simple de limbaj muzical
2.  Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace 

specifice vârstei
3.  Exprimarea unor idei, sentimente și experiențe prin 

intermediul muzicii și al mișcării, individual sau în grup

AUTORUL MANUALULUI

Irinel Beatrice Nicoară
•  profesor pentru învățământ primar și coordonator  

educațional la Școala Spectrum, București,
•  peste 30 de ani experiență la catedră
•  autor de manuale și auxiliare școlare

Manualul își propune să îndrume elevii în a descoperi, a cunoaște și a utiliza elementele limba-
jului muzical, prin formulări judicios adecvate vârstei și conținuturilor programei.

Demersul didactic este însoțit și bazat pe jocuri de mișcare, pe mișcarea corporală, care  
contribuie în mod eficient, plăcut, atractiv și variat la însușirea elementelor melodice, ritmice, 
armonice, dinamice ale limbajului muzical.

Manualul este structurat în 6 unități de învățare, care urmăresc și o sincronizare cu evenimen-
tele calendaristice cele mai importante (anotimpurile, sărbătorile de iarnă, Ziua Mamei). Fiecare 
unitate de învățare este structurată astfel: lecțiile de predare-învățare, lecția de recapitulare și 
lecția de evaluare.

Micii școlari sunt introduși în lumea fermecată a muzicii printr-o poveste în versuri, care are 
rolul de a le capta atenția și de a-i motiva. Personajele narațiunii îi vor însoți pe copii în călătoria 
lor muzicală și în descoperirea tainelor muzicii.
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Structura manualului 

Structura unei unități tematice

Conținuturi
� Timbrul – sunete din mediul înconjurător; 
� Sunete muzicale vocale; 
� Sunete muzicale instrumentale; 
� Jucării muzicale din materiale naturale; 
� Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii.

Competențe: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4.

Unitatea 2
Regatul sunetelor

17

� Ce sunete auzim în jurul nostru?
� Ce sunt sunetele instrumentale?
� Ce este cântarea vocală?

Evaluare
1. Scrie în caiet litera corespunzătoare enunțului corect:.
 A. Sunetele: 
  a) sunt doar deasupra noastră;    b) nu există;
  c) sunt peste tot în jurul nostru.
 B. Instrumentele:
   a) sunt construite de animale;
        b)  sunt construite de oameni pentru a imita sunetele din natură;
        c) se găsesc în natură.
 C. La tobă se cântă prin:
  a)   ciupirea corzilor;   b) apăsarea clapelor;   c) bătăi scurte.
2. Asociază instrumentul cu denumirea lui. Scrie, pe caiet, perechile obținute.

3.  Precizează și scrie care dintre enunțurile următoare este adevărat și care 
este fals.

  a) Mozart a compus primele cântece la vârsta de 10 ani.
  b) Sunetul muzical nu este același lucru cu un zgomot obișnuit.
  c)  Vocea umană este unică. 
4. Recunoaște cântecul! 

Ascultă cu atenţie trei fragmente muzicale, indicate de profesorul tău! 
Recunoaște și scrie din ce cântec face parte fiecare!

ITEM SUFICIENT BINE FOARTE BINE

1 Alege un răspuns corect. Alege două răspunsuri 
corecte.

Alege trei răspunsuri corecte.

2 Scrie corect numele unui 
singur instrument.

Scrie corect numele a două 
instrumente.

Scrie corect numele a trei 
instrumente.

3 Identifică corect o singură  
valoare de adevăr.

Identifică corect două valori 
de adevăr.

Identifică corect trei valori  
de adevăr.

4 Recunoaște un fragment 
muzical.

Recunoaște două fragmente 
muzicale.

Recunoaște trei fragmente 
muzicale.

1. maracas
2. pian
3. vioară

a) b) c)

Gândește-te la activitatea ta de pe parcursul unităţii de învăţare. Citește cu 
atenţie fiecare comportament și bifează, pe fișa de la pagina 88, răspunsul 
care ţi se potrivește cel mai bine. Verifică împreună cu profesorul tău dacă 

ai apreciat corect.

Felicitări! Ai încheiat  
unitatea 2. 
Dovedește ce ai învățat  
și apreciază-te.

32

Unitatea 2 • Regatul sunetelor

Pagina de PREZENTARE a unității de învățare Pagină de EVALUARE

Pagini de LECȚIE

Autoevaluare

�  Ce sunete recunoști?

� Ce sunete îți plac cel mai mult?
� Există sunete care te deranjează? De ce? 

Exersează!

Castaniete
Dansatoarele de flamenco 

(dans spaniol) se acompaniază 
de castaniete ca să țină ritmul. 
Poți realiza și tu castaniete, dacă 
refolosești o fâșie de carton și 
două capace metalice. Prinzi 
capacele cu bandă adezivă la 
capetele bucății de carton în-
doite, cu capătul metalic în sus. 
Castanieta e gata! Lovește cele 
două capace în ritmul melodiei  
și sunetul lor te va încânta! 

Confecționează instrumente!

Sunete din natură

Uite, suntem la bunica! 
Și concertul a-nceput:
O găină-și strigă puii:
Cotcodac! (și-au priceput!)
De pe gard, mândru, cocoșul 
Cântă cu ambiție:
Cucuriguu! Cucuriguu! 
Hai la audiție! 

Toamna
(după auz)

24&
Muzica: N. Lungu
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Ce sunete auzi în ograda cu animale?  
Încearcă să le imiți!

�  Fiecare planetă are sunetul său. 
�  Pământul produce un sunet interesant, asemănător 

cu un mormăit.
�  Este furtună! Cum afli cât de aproape e un fulger 

de tine? Numeri secundele dintre momentul în care 
vezi lumina și momentul în care auzi sunetul. Cu cât 
sunt mai multe, cu atât fulgerul este mai departe!

Descoperă!

Învață un cântec!

�    Formați trei grupe. Alegeți un copil care să fie dirijor. Cântați cântecul cu toții și 
apoi pe grupe, în funcție de indicațiile dirijorului. Când una dintre grupe cântă, 
elevii din celelalte grupe îngână melodia.

�    Joc de rol: Muzica și Toamna. Lucrați în perechi. Stabiliți rolurile și realizați un 
dialog muzical cu patru replici. Prezentați dialogul colegilor.

Lucrăm împreună!

20 21

Unitatea 2 • Regatul sunetelor Unitatea 2 • Regatul sunetelor

Titlul lecţiei
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Itemi de 
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CLASA A II-A

COMUNICARE ÎN LIMBA 
MODERNĂ 1. FRANCEZĂ
Clasa a II-a

Hugues Denisot, Marianne Capouet,  
Raisa Elena Vlad

•  copertă broșată
• 128 de pagini
• 205 × 260 mm
• interior color

Competențe generale
1.  Receptarea de mesaje orale simple
2.  Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală 
3.  Receptarea de mesaje scrise simple
4.  Redactarea de mesaje simple în situații  

de comunicare uzuală

AUTORII MANUALULUI
Pentru redactarea acestui manual au fost folosite materiale ale editurii franceze Hachette, 
elaborate de Hugues Denisot și Marianne Capouet. Materialele au fost adaptate la programa 
școlară românească de către profesor Raisa Elena Vlad.

Raisa Elena Vlad
• profesor de limba franceză la Colegiul Național Școala Centrală;
• peste 20 de ani experiență la catedră;
• profesor asociat la Institutul Francez din București;
• evaluator DELF - DALF;
• autor de manuale și auxiliare școlare;
• formator de formatori în domeniul predării limbii franceze pentru cei mici.

Manualul Litera armonizează strategii și metode didactice occidentale cu programa școlară na-
țională, datorită parteneriatului cu editura Hachette.

Este un manual atractiv și ușor de folosit, datorită structurii foarte clare, repetitive, care contri-
buie la instaurarea unei rutine de lucru în clasă.

Manualul de Comunicare în Limba modernă franceză prezintă elevilor universul familiei  
Legrand. Copiii vor urmări aventurile acestora de-a lungul întregului an școlar și vor descoperi,  
în același timp, limba franceză.

Alături de Léo, Alice, Maggie și de părinții lor, Luc și Jeanne Legrand, elevii vor învăța să recu-
noască și să reproducă structuri simple pentru a se prezenta, a vorbi despre rechizitele școlare, 
despre familia și casa lor, despre preferințele lor alimentare și despre alte subiecte din universul 
lor apropiat.
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Structura manualului 

122 123

3

1  2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi
samedi

dimanche

DÉPART 
A

DÉPART 
B

DÉPART 
C

DÉPART 
D

DÉPART 
E

DÉPART 
F

ARRIVÉE 
U

ARRIVÉE 
V

ARRIVÉE 
W

ARRIVÉE 
X

ARRIVÉE 
Y

ARRIVÉE 
Z

Mes 
jeux

 Dicte 
un parcours 
à un camarade.

S’il te 
plaît…
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DACB

 

Écoute 
et montre.

Le labyrinthe

OERGANGRUOE NEJUA
2524

   Unité  2 : Vive l’école !

Compétences spécifiques : 1.1., 1.3., 2.1., 2.3., 3.1., 4.1.

1    Écoute et montre sur la grande image.

2    Écoute Alice et dis les mots que tu reconnais.

Évaluation 1
1    Observe. Qu’est-ce qu’ils disent ? (2 points)

3     Compte  
et associe. 
(3 points)

4     De quelle couleur est la toupie ? Range les 
lettres pour obtenir les noms des couleurs. 
(3 points)

2     Écoute ton professeur  
et dessine les gâteaux.  
(2 points)

 – FB (8–10 points)
 – B   (5–7 points)
 – S   (1–4 points)

Colorie ta coupe de champion !

 sept

 deux

 onze

 trois

 un

 douze

Structura manualului

  6 unități a câte 4 sau 5 
lecții, organizate în jurul 
unei teme și a unei sarcini 
de lucru finale, definite de 
către proiect

  2 recapitulări intermedi-
are și 1 recapitulare finală,  
care propune o reverificare 
a coținuturilor prin inter-
mediul unor cântece și 
poezii

  Pagini de antrenament pen-
tru probele DELF Prim A1.1

  Pagini cu jocuri pentru  
o recapitulare ludică

  Civilizație – prezentarea 
zilei mamei și a tatălui în 
spațiul cultural francofon

Conținuturi suplimentare 
(marcate cu *), care depășesc 
programa școlară și care 
sunt opționale, dar care pun 
achizițiile elevilor într-un 
context mai larg și care îi ori-
entează către competențele  
pe care le vor dezvolta în viitor.

Écoute

Les symboles

Regarde et écoute ton professeur.

Chante / Récite

Lis

Montre

Parle Écris / Dessine / Colorie

Recherche sur InternetJoue

Observe




