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

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

1. Formarea capacităţii de lectură/citire 

 Cartea(actualizare). Rolul ilustraţiilor
1
. 

 Textul literar 

Textul narativ (actualizare). Delimitarea textului în fragmente logice. Dialogul ca 

element constitutiv al unui text narativ. Recunoaşterea determinanţilor spaţiali şi 

temporali ai acţiunii. Personajul literar - trăsături fizice, trăsături morale. 

 Poezii cu tematică diversă. Strofa. Versul. 

 Textul nonliterar: afişul, articole din reviste pentru copii. 

Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. 

Autorii de manuale pot utiliza texte literare, în proză sau în versuri, sau texte 

nonliterare, de mică întindere, până la 250-300 de cuvinte. Gradul Aceştia vor avea 

libertatea de a decide cu privire la structurarea şi configurarea unităţilor de conţinut din 

programă, tratarea didactică originală a noţiunilor din programă. 

2. Formarea capacităţii de comunicare 

 Comunicareorală 

 Componentele comunicării dialogate (actualizare). Factorii perturbatori ai 

comunicării. Adaptarea la particularităţile interlocutorului (actualizare). 

Formularea ideilor principale (actualizare). Povestirea orală a unui fragment dintr-

un text narativ (actualizare). Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje 

audiate. Factorii perturbatori ai comunicării.  

 Intonarea propoziţiilor enunţiative (propriu-zise şi exclamative) şi interogative 

(actualizare). Constituirea de dialoguri în situaţii concrete sau imaginare. Elemente 

de comunicare nonverbală (gesturi, mimică) (actualizare). 

Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza 

următoarele acte de vorbire: 

 utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare; 

 formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; 

 povestirea unor fapte şi întâmplări; 

 exprimarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea 

unei persoane. 

 Comunicare scrisă 

 Organizarea textului scris. Părţile componente ale unei compuneri: introducerea, 

cuprinsul, încheierea (actualizare). Planul iniţial al compunerii. 

 Ortografia şi punctuaţia.  

 Scrierea corectă a cuvintelor. Utilizarea ortogramelor v-a/va; n-ai/nai; ce-l/cel; 

nu-l/n-o/nu-i/;n-am/n-are/n-aţi/n-au etc. Semnele de punctuaţie (actualizare). 

Ghilimelele. *Punctele de suspensie
2
. 

                                                           
1
 Ceea ce apare cu scris îngroşat reprezintă o noţiune nouă. 

2
 Elementele de conţinut marcate cu asterisc reprezintă curriculum la decizia şcolii. 



 

 Contexte de realizare 

a) Scrierea funcţională(cu scop practic, informativ). Invitaţia, *scrisoarea.  

b) Scrierea imaginativă (compuneri libere). Compunerea după un suport vizual 

(actualizare). Compunerea după plan dat (actualizare). Compunerea după un plan 

propriu de idei. Compuneri cu început/sfârşit dat (actualizare).Compunerea pe baza 

unor cuvinte şi a unor expresii date.Compunerea cu titlu dat. Compunerea 

narativă liberă.*Compunerea narativă în care se introduce dialogul. 

c) Scrierea despre textul literar. Povestirea scrisă a unor fragmente din text (actualizare). 

Planul simplu de idei (actualizare). Formularea de întrebări în legătură cu 

conţinutul textului.Planul dezvoltat de idei.Povestirea unor texte de mică întindere 

după un plan de idei*Transformarea textului dialogat în text narativ. 

3. Elemente de construcţie a comunicării 

 Lexicul. 

Cuvântul (actualizare). Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător (actualizare). 

Cuvintele cu sens opus (actualizare). Cuvintele cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit. 

 Noţiuni de fonetică (actualizare). Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare). 

 Morfologia. 

Verbul (actualizare). Persoana şi numărul (actualizare). Timpul: prezent, trecut (toate 

formele), viitor (forma literară).Funcţia sintactică: predicat. Probleme de ortografie şi 

de ortoepie a verbelor  “a fi” şi “a lua”. 

Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin verbe personale, la 

diateza activă, modul indicativ (timpurile prezent, trecut, viitor – forma literară). 

Verbul "a fi" este utilizat numai cu valoare predicativă. Nu este utilizată terminologia 

gramaticală. 

Substantivul (actualizare). Genul. Numărul. Funcţia sintactică: subiect (actualizare); 

parte secundară de propoziţie. 

Pronumele (actualizare). Pronumele personal. Numărul.Persoana. Genul.Pronumele 

personal de politeţe (actualizare). Funcţia sintactică: subiect (actualizare); *parte 

secundară de propoziţie. 

Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin pronume 

personale cu formă accentuată sau neaccentuată, precedate sau neprecedate de 

prepoziţii, în cazurile nominativ, genitiv, dativ, acuzativ. Nu este folosită terminologia 

gramaticală. 

Numeralul (actualizare). Probleme de ortografie şi ortoepie: numeralele cardinale 

compuse, numeralul ordinal. 

Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin numerale 

cardinale (simple şi compuse) şi numerale ordinale. Nu este folosită terminologia 

gramaticală. 

Adjectivul (actualizare). Acordul adjectivului în gen şi număr cu substantivul pe care îl 

determină. 

Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie. Ortografia adjectivelor terminate 

în "-iu". 

Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin adjective propriu-

zise şi provenite din participiu, variabile la gradul pozitiv. Nu este folosită terminologia 

gramaticală. 



 

 Sintaxa propoziţiei.  

Propoziţia(actualizare). Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată.*Propoziţia 

enunţiativă, afirmativă negativă. 

Predicatul verbal. 

Subiectul. Subiectul simplu şi *subiectul multiplu. Părţile de vorbire prin care se 

exprimă subiectul (substantiv, pronume personal). Acordul predicatului cu subiectul. 

Atributul - parte secundară de propoziţie care determină un substantiv. Atributul 

exprimat prin: substantiv, adjectiv, *numeral cu valoare adjectivală. 

Se studiază numai atribute substantivale în care substantivul este în cazul genitiv şi 

acuzativ cu prepoziţie şi atribute exprimate prin numeral cu valoare adjectivală. Nu 

este folosită terminologia gramaticală. 

Complementul - parte secundară de propoziţie care determină un verb. 

Complementul exprimat prin substantiv. *Complementul exprimat prin pronume. 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

LA FINELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR 

 

 Obiectiv cadru Standard 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului oral 

S1. Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor 

informaţii de detaliu din mesajul ascultat 

S2. Desprinderea sensului unui cuvânt nou prin 

raportare la contextul mesajului ascultat 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare 

orală 

S3. Adaptarea mesajului la partener în situaţii de 

comunicare dialogată  

S4. Formularea unor enunţuri corecte din punct 

de vedere fonetic, lexical şi gramatical 

S5. Povestirea orală a unui text narativ cunoscut 

pe baza unui plan de idei 

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului scris (citirea / lectura) 

S6. Citirea conştientă şi corectă a unui text  

S7. Formularea ideilor principale ale unui text 

narativ 

S8. Identificarea secvenţelor narative, 

descriptive şi dialogate dintr-un text citit 

S9. Desprinderea unor trăsături fizice şi morale 

ale personajelor dintr-un text citit 

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare 

scrisă 

S10. Alcătuirea unui plan simplu de idei al unui 

text narativ 

S11. Redactarea unui scurt text narativ propriu, pe 

baza unui plan de idei 

S12. Redactarea unor texte scurte cu destinaţie 



 

specială (bilet, felicitare, carte poştală, 

invitaţie) 

S13. Redactarea de texte cu respectarea regulilor 

de despărţire a cuvintelor în silabe, a celor 

ortografice şi de punctuaţie studiate, a 

aşezării corecte în pagină şi a scrisului lizibil 

S14. Redactarea unor texte corecte din punct de 

vedere lexical şi gramatical 

 

 


