Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate“
Titlul proiectului: „Educaţie şi performanţă“
Contract POSDRU/190/1.1./S/156905

Programa şcolară
pentru disciplina Comunicare în Limba Română, clasa a III-a
Conform O.M.E.C.S. nr. 5003 /02.12.2014
Perioada de implementare: 14 septembrie – 28 noiembrie (10 săptămâni)
Competenţe
generale
1.Receptarea de
mesaje orale în
contexte de
comunicare

2.Exprimarea de
mesaje oraleîn
diverse situaţii de
comunicare
3.Receptarea de
mesaje scrise, în
contexte de
comunicare

4.Redactarea de
mesaje în diverse
situaţii de
comunicare

Competenţe specifice

Conţinuturi

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu
dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin
raportare la mesajul audiat în contexte de
comunicare familiare
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse
tipuri de mesaje în contexte familiare
2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din
universul apropiat pe baza unui plan simplu
2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe
baza unui suport adecvat din partea
profesorului
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu
din texte informative sau literare
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă
de textul literar citit
3.3. Formularea unei păreri despre o
povestire/ personajele acesteia
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru
a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte
importante ale acestuia
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe
baza textului citit
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în
silabe la capăt de rând, de ortografie şi de
punctuaţie în redactarea de text
4.3. Realizarea unei scurte descrieri ale unor
elemente din mediul apropiat pornind de la
întrebări de sprijin

- oferirea de informaţii (referitoare la
universul apropiat)
- solicitarea de informaţii (referitoare la
universul apropiat)

-descrierea (de obiecte, fiinţe din
universul imediat)
- relatarea unei acţiuni/ întâmplări
cunoscute (trăite, vizionate, citite)
-textul literar: cu precădere narativ;
fragmente descriptive scurte; poezii
scurte adecvate nivelului de vârstă
-prezentarea (de persoane, de cărţi, a
unor activităţi)
- textul pentru lectură are minimum 450
cuvinte
- textul literar: cu precădere narativ;
fragmente descriptive scurte; poezii
scurte adecvate nivelului de vârstă
- despărţirea în silabe
- completarea semnelor de punctuaţie
într-un text
- descrierea (de obiecte, fiinţe din
universul imediat)
-relatarea unei acţiuni/ întâmplări
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4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări
imaginate/ trăite
4.5. Manifestarea disponibilităţii pentru
transmiterea în scris a unor idei

cunoscute (trăite, vizionate, citite)
- prezentarea (de persoane, de cărţi, a
unor activităţi)

