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Organizator de competenţe

Prin parcurgerea textelor literare din Caietul de antrenament și prin efectuarea activităților 
de învățare propuse, se vor atinge competențele generale și specifice prezentate în organizatorul care 
urmează. 

Activitățile de învățare introduse în Caiet au fost gândite ținând cont de faptul că, până la vacanța 
de iarnă, nu au fost parcurse toate conținuturile propuse de programele școlare în vigoare.

Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului

 Receptarea unei varietăți de mesaje 
scrise, în contexte de comunicare 
cunoscute:
–  citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul 

cunoscut;
–  identificarea mesajului unui text în care se 

relatează întâmplări, fenomene din universul 
cunoscut;

–  exprimarea interesului pentru lectura unor 
cărți adecvate vârstei;

 Redactarea de mesaje în diverse 
situații de comunicare:
–  scrierea unor mesaje, în diverse contexte 

de comunicare;
–  redactarea unor mesaje simple, cu respectarea 

convențiilor de bază.

Utilizarea numerelor în calcule 
elementare:
–  scrierea, citirea și formarea numerelor până 

la 1000;
–  compararea numerelor în concentrul 0-1000;
–  ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, 

folosind poziționarea pe axa numerelor, 
estimări, aproximări;

–  efectuarea de adunări și scăderi, mental 
și în scris, în concentrul 0-1000, recurgând 
la numărare și/sau grupare ori de câte ori 
este necesar.
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 Unește punctele. Colorează desenul.

Început de vacanţă
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Ziua 1

Scrisoare
Ana Blandiana

Moș-Crăciun, toți îmi spun 
Că ești darnic și ești bun.

Eu îți scriu de mai-nainte 
Că-s un băiețel cuminte,

Și-ți mai scriu, așa, să știi, 
Că eu nu-ți cer jucării, 
Cum ți-ar cere alți copii – 
Însă nu m-aș supăra 
Dacă tot mi-ai da ceva!

Dacă vrei, dă-mi o plăcuță, 
Că mi-am spart-o pe cea veche, 
Adă, pentru pisicuță, 
Motocel roș la ureche.

Lui bunicu – o lulea – 
C-a pierdut-o, sărăcuțu’… 
Poate-aduci vreun os lui Cuțu? 
Poate ai vreo acadea?
Lui Dănuț cel mititel,

Care plânge-n copăiță, 
Să-i aduci un covrigel… 
Noapte bună! 
Niculiță

 Citește poezia în gând, apoi cu voce tare.
 Învață poezia pentru Moș Crăciun.
 Încercuiește numele băiatului care îi scrie lui Moș Crăciun.EDITURA P
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Ziua 1

Ne jucăm cu Texti

1  Scrie numele de persoane pe care le-ai întâlnit în text.
______________________________________________________________________________________

2  Ce însușiri au, în text:
	 Moș	Crăciun,	  ___________________________________________________________________________
 Dănuț?  ____________________________________________________________________

3  Transcrie, din text, însușirile pe care le au:
 băiețelul care îi scrie lui Moș Crăciun,  _______________________________________________
 motocelul pisicii.  _______________________________________________________________

4  Găsește în text cuvinte care au înțeles asemănător cu:
îmi vorbesc; ești generos; m-aș întrista.

________________________ _______________________ _________________________

5  Găsește în text cuvinte cu înțeles opus celor date mai jos.
obraznic zgârcit nouă

________________________ _______________________ _________________________

Ne jucăm cu Mati

	  Câte cercuri sunt ascunse în pătrat?
	  Câte pătrate sunt ascunse în cerc?

	  Scrie răspunsurile tale în casetele libere.
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