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„Omenirea datorează copilului
tot ce îi poate oferi ea mai bun”.
Declaraţia Drepturilor Copilului
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ARGUMENT

„Tot ce suntem, ce facem, ce gândim, vorbim, auzim,
dobândim şi posedăm nu este altceva decât o anumită scară pe
care ne urcăm din ce în ce mai mult, spre a ajunge cât mai sus,
fără însă să putem atinge vreodată suprema treaptă...”
Comenius
Cât adevăr ascund vorbele acestui pedagog! Afirmaţiile nu se
limitează însă la un domeniu al vieţii. Dacă particularizăm, prin
profesia de dascăl, „suprema treaptă” o definim prin fiecare zi de
„mâine” pe care suntem convinşi „azi” că o întrezărim, că‐i
desluşim perfecţiunea. Cum altfel am găsi o explicaţie faptului că
zi de zi, pas de pas constatăm o creştere accentuată a
complexităţii vieţii sociale, corelată cu o explozie informaţională
nemaiantâlnită, cu o tehnică antrenată într‐un continuu progres
căruia îi sunt necesare forţe umane capabile să le facă faţă şi să le
aducă noi îmbunătăţiri?
Actul instructiv‐educativ se face însă din copilărie şi este
condus de educatorul ‐ profesionist care are marele merit de a
armoniza prin vocaţia sa sunetele adeseori disonante ale unei
orchestre aparte, care este copilul. El, copilul, nu este o materie
de modelat, ci o personalitate în devenire care se poate constitui
ca partener al propriei sale formări.
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Capitolul 1

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ‐ OBIECTIV
FUNDAMENTAL AL ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Nimic nu este mai frumos şi mai înălţător pe lume decât să
ocroteşti un vlăstar tânăr, să‐l educi, să‐l vezi crescând mare,
încadrat în societate şi să poţi spune: „o parte din viaţa mea există
în sufletul lui”. Limba şi limbajul sunt reperele lui existenţiale. Iată
de ce cultivarea limbii se impune ca o datorie de prim‐ordin a
fiecărui dascăl, de la educatoare la profesor universitar.
„Limba maternă, cel mai suplu sistem de semne în care
materia este redusă la minimum în substanţa spirituală ridicată la
nivelul maximei sale organizări, reprezintă darul nepreţuit pe care
individul îl primeşte de la şirul nesfârşit al moşilor şi strămoşilor.
Ea îi modelează gândirea şi simţirea, îl face să, se recunoască în
alţii, iar prin oglinda altruităţii să‐şi făurească propria‐i
persoană”1.
Intr‐un sens mai general, ceea ce îşi propune şcoala prin toate
formele ei, prin studiul limbii române, este să‐i înveţe pe elevi să
vorbească şi apoi să scrie corect în limba în care s‐au născut şi au
crescut, limba moşilor şi strămoşilor lor.

1

Filimon Margareta, „Valenţele funcţiei metalinguale a limbajului în studiul
limbilor moderne”, în Revista de pedagogie, nr.9, 1987, p.41
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Desigur, însuşirea limbii începe în familie, primul dascăl al
copilului fiind mama care, în cele mai multe cazuri, fără a avea o
pregătire pedagogică, condusă de instinctele materne, cu multă
răbdare şi afectivitate, este cea care‐i deschide puiului de om
curios poarta spre universul plin de necunoscut, îl ajută să des‐
copere acest univers pas cu pas, cu fiecare răspuns dat „de
ce”‐urilor micuţului.
Ca urmare a generalizării învăţământului preşcolar, în
grădiniţă, studiul limbii române este pregătit prin activităţi
organizate încă de la grupa mică (3‐4 ani). Astfel, treptat‐treptat,
copiii trebuie să dobândească capacitatea de a comunica cu cei
din jur, de a‐şi exprima în mod inteligibil trebuinţele, impresiile,
gândurile. însuşindu‐şi limba maternă, copilul dobândeşte
mijlocul prin care se poate realiza comunicarea cu cei din jur,
poate ajunge la cunoaşterea tot mai deplină a realităţii
obiective. Dimpotrivă, imposibilitatea de a comunica prin limbaj
ar produce o stagnare în dezvoltarea personalităţii copilului, ar
modifica relaţiile lui cu oamenii, cu realitatea înconjurătoare, l‐
ar izola şi, sigur ar fi lipsit de o influenţă instructiv‐educativă
specială (grădiniţă, şcoală), l‐ar împiedica să se pregătească
pentru participarea lui la o activitate socială.
Ca mijloc de comunicare, limbajul asigură copilului schimbul
de idei şi impresii între el şi semenii lui (copii şi adulţi),
transmiterea unor cunoştinţe contribuind la îmbogăţirea
necontenită a experienţei de viaţă şi realizează lărgirea şi
complicarea relaţiilor cu mediul social. Folosindu‐se de vorbire în
fiecare zi, în fiecare clipă a vieţii sale, copilul îşi conturează şi
comunică propriile gânduri, cerinţele, trebuinţele, împărtăşeşte
celor din jur, bucuriile sau necazurile sale. Cu ajutorul comunicării
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Anexa 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Spune cu ce sunet începe cuvântul din imaginea ta? (avion)
Găseşte un cuvânt care începe cu sunetul „m”!
Cu ce sunet începe cuvântul „umbrelă”?
Care este ultimul sunet din cuvântul „linie”?
Din câte silabe este format cuvântul „primăvară”?
Formulează o propoziţie cu cuvântul „floare”!
Care sunt silabele din cuvântul „inimă”?
Desparte în silabe cuvântul „bicicletă”!
Bate din palme de tot atâtea ori câte silabe sunt în cuvântul
„cântec”!
Scrie la tablă tot atâtea linii orizontale câte silabe sunt în cuvântul
„bucurie”!
Din ce cuvinte este alcătuită propoziţia: „Copiii cântă frumos”?
Arată câte cuvinte sunt în propoziţia: „Veveriţa mănâncă alune”,
ridicând tot atâtea degete!
Completează propoziţia următoare cu cuvântul potrivit:
„Croitorul ….haine.”
Completează propoziţia următoare cu cuvântul dorit: „Florile
sunt ...!”
Corectează greşeala din propoziţia: „Calul merg la galop.”
Găseşte două cuvinte care să înceapă cu sunetul „a”!
Unde se află sunetul „m” în cuvântul: „minge”
Unde se află sunetul „o” în cuvântul: „motor”
Spune un cuvânt care să conţina sunetul „c”
Formulează o propoziţie cu cuvântul „petale”!
Reprezintă grafic pe tablă propoziţia: „Floarea este roşie.”
Corectează propoziţia: „Autobuzul merge prin aer”
Spune o propoziţie care să aibă la sfârsit semnul întrebării! (?)
Spune o propoziţie care să aibă la sfârsit semnul exclamării
(mirării)! (!)
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Anexa 2
Nume: ....................................................................
Data: ...........................
Colorează tot atâtea cerculeţe câte silabe au cuvintele:
Colorează imaginea a cărui denumire începe cu sunetul „m”.

OOOO

OOOO

OOOO

OOOO

Reprezintă grafic propoziţia şi încercuieşte cifra care îţi arată câte
cuvinte sunt:
Maria cântă la pian.

1

4

3

2

Desenează un obiect a cărui denumire să înceapă cu sunetul „i”.
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Anexa 3
Nume: ....................................................................
Data: ...........................
Colorează tot atâtea cerculeţe câte silabe au cuvintele următoare.
Colorează imaginea a cărui denumire începe cu sunetul „t”.

OOOO

OOOO

OOOO

OOOO

Reprezintă grafic propoziţia şi încercuieşte cifra care îţi arată câte
cuvinte sunt:
Floarea este roşie.

1

5

3

2

Desenează un obiect a cărui denumire să înceapă cu sunetul „m”.
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Anexa 4
Nume: ....................................................................
Data: ...........................
Colorează tot atâtea cerculeţe câte silabe au cuvintele:
Colorează imaginea a cărui denumire începe cu sunetul „v”.

OOOO

OOOO

OOOO

OOOO

Reprezintă grafic propoziţia şi încercuieşte cifra care îţi arată câte
cuvinte sunt:
Vulpea mănâncă găini.

1

5

3

2

Desenează un obiect a cărui denumire să înceapă cu sunetul „c”.
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Autoarea declară că prezentul volum îi aparţine şi că nu încalcă drepturile
intelectuale ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga
răspundere, conform legislaţiei în vigoare, atât pentru forma,
cât şi pentru conţinutul volumului de faţă.
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