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SCRIERE IMAGINATIVĂ 
Opţional la nivelul mai multor arii curriculare 
înv. Ţintaru Anişoara 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa a II-a 
 
 În procesul de învăţământ, cu precădere în cel primar, limba română constituie un obiect de 
studiu central. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia 
intelectuală a elevilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte obiecte de învăţământ, însăşi viaţa 
şi activitatea socială viitoare. 
 Într-o cugetare neasemuit de frumoasă, Lucian Blaga spunea: ”...Limba este întâiul mare 
poem al unui popor.” 
 În ciclul primar importanţa limbii române ca disciplină şcolară este covârşitoare, prin ea 
urmărindu-se atât cultivarea limbajului oral şi scris al elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a 
limbii, cât şi învăţarea unot tehnici de bază ale activităţii intelectuale, cum sunt: cititul, scrisul şi 
exprimarea orală şi scrisă. 
 Disciplinele limbii române se constituie într-un sistem unitar. Acestea se influenţează 
reciproc şi sunt coordonate în vederea îndeplinirii unor funcţii comune. Funcţiile şi obiecticvele 
limbii române la ciclul primar se realizează prin corelarea, în mod armonios, a tuturor  acţiunilor ce 
se întreprind la fiecare din disciplinele ei specifice. 
 Caligrafia, combinată cu orele de lectură, comunicare şi citire, contribuie în mod deosebit la 
dezvoltarea gustului pentru frumos, precum şi a unei scrieri cât mai deosebite. 
 Am ales caligrafia ca disciplină opţională pentru clasa a II-a deoarece consider că scrisul 
caligrafic contribuie la disciplinarea şi ordonarea elevilor în spaţiul grafic al caietului, precum şi în 
viaţa de zi cu zi. 
 Având  în vedere că în ultimii ani a fost scos din programa şcolară obiectul CALIGRAFIE, 
am considerat că este necesar să consolidăm activitatea de scriere prin alegerea acestui opţional. 
Alegerea acestui opţional este acceptată şi de către părinţi, conştienţi fiind că acest opţional formează 
la elevi deprinderi de scriere caligrafică. 
 Scrisul reprezintă un instrument de muncă intelectuală, iar pentru psihologic un element de 
bază în cunoaşterea indivizilor, în depistarea trăsăturilor lor de caracter. 
 Modul în care vor scrie elevii va fi o oglindă a muncii noastre de dascăli, o dovadă că am 
format tineri bine pregătiţi, hotărâţi, cu atitudini pozitive faţă de muncă, faţă de artă. 
 La această vârstă, elevii primesc numeroase informaţii pe care vor să le stocheze prin scris. 
Acest fapt determină creşterea vitezei scrierii. 
 Preocuparea  noastră, a învăţătorilor este ca viteza de scriere să devină direct proporţională cu 
calitatea. 
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Limba ENGLEZĂ 1 – ENGLEZA DISTRACTIVĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Bardaşu Nicoleta 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa a II-a 
 
 Obiectivul acestui curs  este dobândirea cunoștințelor de limba engleză prin intermediul 
dramatizării unor povești cu valoare universală. Cursul propune o poveste dramatizată în versuri sau 
în proză, însoțită  de un dicționar de ilustrații prin intermediul căruia este prezentat vocabularul de 
bază întâlnit.  
 Povestea este completată de o serie de activități de înțelegere a textului (matching pictures 
with words, circle the correct word, find the missing letters, fill in the crossword,  puzzles etc.), de un 
cântec pe aceeași temă și de sugestii pentru punerea în scenă a piesei. Aceste sugestii includ detalii 
legate de cum se poate pune în scenă piesa, scenariu și indicații de regie, organizarea unui cor în care 
sunt implicați toți elevii, alegerea elementelor de décor pentru fiecare scenă, aranjarea decorului, 
alegerea și crearea costumelor, sugestii de drama  activities care să-i pregătească și să-i motiveze pe 
elevi în a participa la dramatizarea piesei.   
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