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PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 
 
 

COMPETENȚE GENERALE 
 
 

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral 
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 
 
 
 

CONȚINUTURI 
 

Tema generală: EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR 
 

Domenii de conținut Conținuturi 
 

Comunicare orală − Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător 
− Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, luarea/predarea cuvântului, aşteptarea rândului la cuvânt) 
− Unitățile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a solicita, a recomanda, a promite, a felicita, a 
declara etc.); perechile de adiacență: întrebare – răspuns, invitație – acceptarea/refuzarea invitației, reproș – 
acceptarea/refuzul reproșului, a face un compliment – a răspunde la un compliment etc.) 
− Elemente paraverbale (intensitate vocală, intonație, tempoul vorbirii) şi nonverbale (mimică, poziții 
corporale, contact vizual). Elementele nonverbale şi paraverbale ca mărci ale personalității individului 
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: cuvinte-cheie, idei principale, temă, informații 
generale şi de detaliu 
− Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă a interlocutorului fără a-l întrerupe, reținerea corectă a 
informațiilor, întrebări de clarificare, reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace nonverbale sau 
paraverbale a atenției acordate interlocutorului 

Şcoala: 

Disciplina: Limba şi literatura română, manual EDITURA CORINT 

Clasa: a V-a 

Profesor: 

Nr. de ore/săptămână: 4 



 
− Atitudini comunicative: atenție, empatie 
− Exprimarea adecvată a emoțiilor 

Lectură − Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv 
• Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară, temă 
• Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei 
• Textul narativ 

 Narativul literar. Acțiune, personaj, timp, spațiu 
 Narativul nonliterar. Acțiune, participanți, timp, spațiu 
 Narativul în texte multimodale (text și imagine – banda desenată) 

• Textul descriptiv (literar/nonliterar) 
• Textul explicativ (aplicativ) 

− Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză-efect), predicții, împărtășirea impresiilor de 
lectură 
− Strategii de interpretare: răspuns afectiv, interpretarea limbajului figurat (personificarea, comparația) 
− Interese și atitudini față de lectură 

Redactare − Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere 
(a) Descoperirea unor subiecte din universul familiar; 
(b) Restrângerea unor teme la aspecte particulare; 
(c) Încadrarea în subiect. 

− Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; inserarea unor desene, grafice, fotografii, schema 
− Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei 
− Părțile textului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe 
− Stil: corectitudine gramaticală, respectarea convențiilor ortografice şi de punctuație 

Elemente de construcție a 
comunicării 

Gramatică 
− Enunțul. Punctuația enunțului 
− Enunțuri asertive, interogative, exclamative, imperative 
− Propoziția simplă. Propoziția dezvoltată 
− Propoziția afirmativă. Propoziția negativă 
− Predicatul verbal 
− Subiectul exprimat (simplu şi multiplu). Acordul subiectului cu predicatul 
− Atributul 
− Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul și timpul). Moduri verbale: indicativul şi 
imperativul. Timpurile modului indicativ. Timpuri simple şi compuse. Structura timpurilor compuse: verbe 
auxiliare (a fi, a avea, a vrea) și forme verbale nepersonale (infinitivul, participiul) 
− Substantivul: genul, numărul. Tipuri de substantive: comun, propriu. Categoria determinării: articolul 
(hotărât, nehotărât). Posibilități combinatorii ale substantivului (substantiv+atribut). Prepoziția 
− Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal, de politețe (Flexiunea pronumelui personal în raport cu 
persoana, numărul, genul) 
− Adjectivul. Gradele de comparație. Articolul demonstrativ. Acordul adjectivului cu substantivul. 
− Numeralul.Tipuri de numeral (cardinal, ordinal). Aspecte normative 
 



 
Ortoepie şi ortografie 
− Alfabetul limbii române. Ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic. Dicționarul. Articolul de dicționar 
− Tipuri de sunete: Vocală. Consoană. Semivocală 
− Silaba 
− Accentul (aplicativ) 
− Corespondența sunet-literă 
 
Vocabular 
– Cuvântul, unitate de bază a vocabularului 
– Cuvântul și contextul; forma şi sensul cuvintelor 
– Categorii semantice: sinonime, antonime. 
– Câmpul lexical 

 
Variație stilistică 

Limba standard. Normă și abatere 
Istoria cuvintelor – variații ale formei și ale sensului în timp 

Elemente de interculturalitate − Identitate personală – identitate națională – diversitate culturală și lingvistică 
− Carte românească de învățătură: tiparul, primele scrieri în limba română 
− Modele comportamentale în legende greco-romane  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ 

CLASA a V-a 
 

 
Unitatea de 

învățare 
CS Conținuturi Nr. de ore 

alocate 
Săptămâna Observații 

Recapitulare inițială 
Evaluare inițială 

Competențele generale și specifice din programa pentru 
clasele a III-a și a IV-a 

Conținuturile asociate programei 
școlare pentru clasele  

a III-a și a IV-a 

   

1. Școala, univers al 
cunoașterii 

1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale şi de 
detaliu, a intențiilor de comunicare explicite şi/sau a 
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, 
monologate sau dialogate 
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, 
a unor informații şi a unor idei, exprimând opinii, emoții şi 
sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de 
interes sau pornind de la textele ascultate/citite  
1.3. Selectarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în 
funcție de situația de comunicare  
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, 
folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând 
un comportament comunicativ politicos față de 
interlocutor(i)  
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare 
din texte diverse  
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns 
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme 
familiare  
2.4. Manifestarea interesului și a puterii de concentrare în 
timpul lecturii unor texte pe teme familiare  
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în 
vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, 
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata 
experiențe trăite sau imaginate  
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text 
simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, 
desene, scheme  
 
 

Comunicare orală: 
• Roluri în comunicare: vorbitor, 
ascultător, ascultarea atentă a 
interlocutorului fără a-l întrerupe, 
reținerea corectă a informațiilor, 
întrebări de clarificare, 
reformularea unui pasaj, 
confirmarea prin mijloace 
nonverbale sau paraverbale a 
atenției acordate interlocutorului 
 
Lectură:  
• Textul literar 
• Ideea principală. Cuvinte-cheie 
• Planul simplu de idei 
• Textul nonliterar 
 
Redactare:  
• Prezentarea textului: scrisul de 
mână, așezarea în pagină 
• Planul simplu de idei 
 
Elemente de construcție a 
comunicării:  
• Alfabetul limbii române; 
ordonarea cuvintelor după criteriul 
alfabetic 
• Tipuri de sunete: vocală, 
consoană, 
Semivocală 

   



 
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte 
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al 
lizibilității, al coerenței şi al clarității 
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în 
procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a intențiilor 
comunicative  
4.3. Monitorizarea propriei pronunții şi scrieri şi a 
pronunției şi scrierii celorlalți, valorificând achizițiile 
fonetice de bază  
4.4. Respectarea convențiilor ortografice şi ortoepice în 
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacțiunea verbală  

• Corespondența sunet-literă 
• Silaba 
• Accentul (aplicativ) 
 
Recapitulare 
Evaluare sumativă 
Ameliorare. Dezvoltare 
 
 
 

2. Alături de cei dragi 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale şi de 
detaliu, a intențiilor de comunicare explicite şi/sau a 
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, 
monologate sau dialogate 
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, 
a unor informații şi a unor idei, exprimând opinii, emoții şi 
sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de 
interes sau pornind de la textele ascultate/citite  
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare 
din texte diverse  
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns 
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme 
familiare  
2.4. Manifestarea interesului și a puterii de concentrare în 
timpul lecturii unor texte pe teme familiare  
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de 
lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire 
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în 
vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, 
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata 
experiențe trăite sau imaginate  
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte 
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al 
lizibilității, al coerenței şi al clarității 
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul 
redactării unui text, identificând aspectele care necesită 
îmbunătățire 
 

Comunicare orală:  
• Exprimarea adecvată a emoțiilor 
 
Lectură:  
• Ideea secundară. Tema 
• Planul dezvoltat de idei 
 
Redactare: 
• Părțile textului: introducere, 
cuprins, încheiere, paragrafe 
• Planul dezvoltat de idei 
 
Elemente de construcție a 
comunicării:  
• Enunțul. Punctuația enunțului 
• Enunțuri asertive, interogative, 
exclamative, imperative 
• Vocabularul: cuvântul, unitate 
de bază a vocabularului; cuvântul și 
contextul; forma și sensul 
cuvintelor; categorii semantice: 
sinonime, antonime; câmpul lexical 
• Dicționarul. Articolul de dicționar 
• Variație stilistică (Limba standard. 
Normăși abatere) 
 
 
 

   



 
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază 
ale limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea 
corectă a intențiilor comunicative 
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în 
procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a intențiilor 
comunicative  
4.3. Monitorizarea propriei pronunții şi scrieri şi a 
pronunției şi scrierii celorlalți, valorificând achizițiile 
fonetice de bază  
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu 
gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții 
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură 
cu acelea provenind din alte culture 
 

Elemente de interculturalitate:  
• Identitate personală – identitate 
națională – diversitate culturală și 
lingvistică 
Recapitulare 
Evaluare sumativă 
Ameliorare. Dezvoltare 
 

3. Valoarea prieteniei 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale şi de 
detaliu, a intențiilor de comunicare explicite şi/sau a 
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, 
monologate sau dialogate 
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, 
a unor informații şi a unor idei, exprimând opinii, emoții şi 
sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de 
interes sau pornind de la textele ascultate/citite  
1.3. Selectarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în 
funcție de situația de comunicare 
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare 
și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale 
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare 
din texte diverse  
2.4. Manifestarea interesului și a puterii de concentrare în 
timpul lecturii unor texte pe teme familiare  
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în 
vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, 
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata 
experiențe trăite sau imaginate  
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text 
simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, 
desene, scheme  
 
 

Comunicare orală:  
• Unitățile comunicării: elemente 
paraverbale (intensitate vocală, 
intonație, tempoul vorbirii) şi 
nonverbale (mimică, poziții 
corporale, contact vizual), atitudini 
comunicative (atenție, empatie) 
 
Lectură:  
• Textul narativ 
• Narativul literar: acțiune, 
personaj, timp, spațiu 
• Textul descriptiv nonliterar 
 
Redactare:  
• Textul narativ. Etapele scrierii: 
generarea ideilor, planificare, 
scriere 
• Textul descriptiv. Descrierea unei 
ființe 
 
 
 
 
 

   



 
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte 
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al 
lizibilității, al coerenței şi al clarității 
 
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul 
redactării unui text, identificând aspectele care necesită 
îmbunătățire 
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază 
ale limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea 
corectă a intențiilor comunicative 
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în 
procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a intențiilor 
comunicative  
4.4. Respectarea convențiilor ortografice şi ortoepice în 
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacțiunea verbală 
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu 
gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții 
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură 
cu acelea provenind din alte culturi 
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele 
autorilor români din diferite perioade istorice  

Elemente de construcție a 
comunicării: 
• Verbul (flexiunea verbului în 
raport cu numărul, persoana, modul 
și timpul/ moduri verbale: 
indicativul şi imperativul, enunțul 
imperativ/ timpurile modului 
indicativ; timpuri simple şi 
compuse; structura timpurilor 
compuse: verbe auxiliare (a fi, a 
avea, a vrea) și forme verbale 
nepersonale (infinitivul, 
participiul)/ • Predicatul verbal 
• Propoziția afirmativă. Propoziția 
negativă  
 
Elemente de interculturalitate: 
• Modele comportamentale în 
legende greco-romane 
 
Recapitulare 
Evaluare sumativă 
Ameliorare. Dezvoltare 

4. Cartea, treaptă 
spre cunoaștere 

1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale şi de 
detaliu, a intențiilor de comunicare explicite şi/sau a 
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, 
monologate sau dialogate 
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, 
folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând 
un comportament comunicativ politicos față de 
interlocutor(i)  
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare 
și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale 
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns 
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme 
familiare  
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de 
lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire 
 
 

Comunicare orală:  
• Strategii de concepere și de 
comprehensiune a textului oral: 
cuvinte-cheie, idei principale, temă, 
informații generale și de detaliu 
• Unitățile comunicării:actele de 
limbaj (a afirma, a întreba, a 
solicita, a recomanda, a promite, a 
felicita, a declaraetc.); perechile de 
adiacență: întrebare – răspuns, 
invitație – acceptarea/refuzarea 
invitației, reproș – 
acceptarea/refuzul reproșului, a 
face un compliment – a răspunde la 
un compliment etc.) 
 
 

   



 
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text 
simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, 
desene, scheme  
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte 
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al 
lizibilității, al coerenței şi al clarității 
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul 
redactării unui text, identificând aspectele care necesită 
îmbunătățire 
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază 
ale limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea 
corectă a intențiilor comunicative 
4.3. Monitorizarea propriei pronunții şi scrieri şi a 
pronunției şi scrierii celorlalți, valorificând achizițiile 
fonetice de bază  
4.4. Respectarea convențiilor ortografice şi ortoepice în 
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacțiunea verbală 
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu 
gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții 
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele 
autorilor români din diferite perioade is 
torice  

Lectură: 
• Strategii de comprehensiune: 
inferențe simple (relații cauză-efect, 
problemă-soluție etc.), predicții, 
împărtășirea impresiilor de lectură 
• Interese și atitudini față de lectură 
• Textul explicativ (aplicativ) 
 
Redactare:  
• Prezentarea textului: inserarea 
unor desene, grafice, fotografii, 
scheme 
 
Elemente de construcție a 
comunicării: 
• Substantivul: genul, numărul. 
Tipuri de substantive: comun, 
propriu. Categoria determinării: 
articolul (hotărât, nehotărât). 
Prepoziția 
• Pronumele. Tipuri de pronume: 
pronumele personal, de politețe 
(Flexiunea pronumelui personal în 
raport cu persoana, numărul, genul) 
• Subiectul exprimat (simplu și 
multiplu). Acordul predicatului cu 
subiectul 
• Variație stilistică: Istoria 
cuvintelor – variații ale formei și 
ale sensului în timp 
 
Elemente de interculturalitate: 
• De la prima carte tipărită la cartea 
digitală 
 
Recapitulare 
Evaluare sumativă 
Ameliorare. Dezvoltare 
 
 



 
5. Rapsodia naturii 1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale şi de 

detaliu, a intențiilor de comunicare explicite şi/sau a 
comportamentelor care exprimă emoții din texte narative, 
monologate sau dialogite 
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, 
a unor informații şi a unor idei, exprimând opinii, emoții şi 
sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de 
interes sau pornind de la textele ascultate/citite  
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, 
folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând 
un comportament comunicativ politicos față de 
interlocutor(i)  
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare 
și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale 
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare 
din texte diverse  
2.4. Manifestarea interesului și a puterii de concentrare în 
timpul lecturii unor texte pe teme familiare  
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de 
lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire 
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în 
vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, 
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata 
experiențe trăite sau imaginate  
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text 
simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, 
desene, scheme  
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte 
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al 
lizibilității, al coerenței şi al clarității 
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază 
ale limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea 
corectă a intențiilor comunicative 
4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale şi semantice de bază, în 
procesul de înțelegere şi de exprimare corectă a intențiilor 
comunicative  
4.4. Respectarea convențiilor ortografice şi ortoepice în 
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacțiunea verbală 
 

Comunicare orală:  
• Unitățile comunicării: reguli de 
acces la cuvânt (întreruperi, supra-
puneri, luarea/predarea cuvântului, 
aşteptarea rândului la cuvânt) 
Lectură: 
• Textul descriptiv literar 
• Limbajul figurat: personificarea, 
comparația 
• Narativul nonliterar: acțiune, 
persoane, timp, spațiu 
 
Redactare:  
• Stil: corectitudine gramaticală, 
respectarea convențiilor ortografice 
şi de punctuație 
• Texte descriptive: descrierea unui 
loc, a unui obiect real/imaginar. 
• Texte explicative: definiții, 
scheme 
 
Elemente de construcție 
a comunicării: 
• Adjectivul: articolul demonstrativ; 
acordul adjectivului cu 
substantivul; gradele de comparație 
• Numeralul: cardinal, ordinal, 
aspecte normative 
 
Recapitulare 
Evaluare sumativă 
Ameliorare. Dezvoltare 
 

   



 
4.5. Utilizarea competenței lingvistice în corelație cu 
gândirea logică/analogică, în procesul de învățare pe tot 
parcursul vieții 

6. Călătorii 
imaginare, lumi 

ficționale 

1.3. Selectarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în 
funcție de situația de comunicare 
1.4. Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, 
folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând 
un comportament comunicativ politicos față de 
interlocutor(i)  
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare 
și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale 
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns 
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme 
familiare  
2.4. Manifestarea interesului și a puterii de concentrare în 
timpul lecturii unor texte pe teme familiare  
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de 
lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire 
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text 
simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, 
desene, scheme  
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul 
redactării unui text, identificând aspectele care necesită 
îmbunătățire 
4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice şi morfologice de bază 
ale limbii române standard pentru înțelegerea şi exprimarea 
corectă a intențiilor comunicative 
4.4. Respectarea convențiilor ortografice şi ortoepice în 
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacțiunea verbală 
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură 
cu acelea provenind din alte culturi 

Comunicare orală: 
• Elementele nonverbale şi 
paraverbale ca mărci ale 
personalității individului 
 
Lectură: 
 • Narativul literar: răspuns afectiv, 
discutarea mesajului/mesajelor 
textului 
• Narativul în texte multimodale 
(text și imagine – banda desenată 
 
Redactare: 
• Redactarea textelor narative 
– narațiuni ficționale 
 
Elemente de construcție a 
comunicării: 
• Atributul. Posibilități combinatorii 
ale substantivului 
(substantiv+atribut) 
• Propoziția simplă și propoziția 
dezvoltată 
 
Recapitulare 
Evaluare sumativă 
Ameliorare. Dezvoltare 
 

   

Recapitulare finală 
Evaluare finală 

Competențele specifice din programa pentru clasa a V-a Conținuturile asociate programei 
școlare pentru clasa a V-a 
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