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Extras din Anexanr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014  

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

 

PROGRAMA ŞCOLARĂ – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA A IV-A 

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

Funcţii ale limbii (acte de vorbire) 

- descrierea (de obiecte, fiinţe din universul imediat, personaje imaginare, film/ carte); 

- relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (trăite, vizionate, citite), a unei întâmplări imaginate; 

- oferirea de informaţii referitoare la universul şcolii sau extraşcolar; 

- formularea de solicitări formale şi informale; 

- prezentarea (unor rezultate/ proiecte); 

- iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal. 

 

Textul  

- text literar narativ; fragmente descriptive scurte; text descriptiv de tip portret; poezii scurte 

adecvate nivelului de vârstă; 

- text de informare şi funcţional: afiş, carte poştală, invitaţie. 

 

Variabilitatea limbii şi a comunicării în contexte diferite  

- intuirea claselor morfologice – substantiv, adjectiv calificativ, pronume personal, verb; 

- intuirea numărului, a genului; 

- intuirea persoanei, a timpului; 

- intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: subiect, predicat. 

 

Liste orientative de autori 

N.B. (Listele sunt orientative – profesorii vor selecta autorii/ textele considerate adecvate 

demersului propus.) 

 

Literatură română: 

 

Alexandrescu, Grigore - Fabule 

Arghezi, Tudor - Cartea cu jucării 

Blandiana, Ana - Întâmplări din grădina mea 

Chimet, Iordan – Cele douăsprezece luni ale visului 

Coşbuc, George - Poezii 

Creangă, Ion – Amintiri din copilărie 

Eminescu, Mihai - Poezii 
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Gârleanu, Emil – Din lumea celor care nu cuvântă 

Kerim, Silvia – Povestiri despre prietenii mei 

Naum, Gellu - Cartea cu Apolodor 

Oprescu, Adrian – Tomi. O poveste 

Petrescu, Cezar – Fram, ursul polar 

Popescu, Adina – Miriapodul hoinar şi alte poveşti 

Sadoveanu, Mihail – Povestiri pentru copii 

Sântimbreanu, Mircea – Recreaţia mare 

Sorescu, Marin – Unde fugim de-acasă 

Tudoran, Radu – Toate pânzele sus 

Topârceanu, George – Poezii 

 

Literatură universală: 

 

Dahl, Roald - Matilda, Vrăjitoarele, Uriaşul cel prietenos, Fantasticul domn Vulpe 

Elwin Harris, Gemma – Întrebări mari de la cei mici la care răspund nişte oameni foarte 

importanţi  

Ende, Michael - Punci cu porunci, Jim Năsturel şi Luckas, mecanicul de locomotivă 

Funke, Cornelia – Când Moş Crăciun cade din cer, Devoratorul de cărţi 

Hawking, Steven - George şi cheia secretă a Universului, George în căutare de comori prin 

Cosmos, George şi Big Bangul 

Kastner, Erich - Emil şi detectivii, Emil şi cei trei gemeni 

Maar, Paul - Sâmbăta, când vine Sambo  

Nosov, Nikolai – Aventurile lui Habar n-am şi ale prietenilor săi 

PIRLS - Culegere. Instrumente de test, EDP 2013 

 


