Concursul „Micii alecsandriști”
Programa
pentru limba și literatura română
Programa pentru limba și literatura română a Concursului „Micii alecsandriști” a fost adaptată
după Programa școlară pentru disciplina limba și literatura română, clasele a III-a - a IV-a, din
Anexa nr.2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5003/02.12.2014 și după Programa
şcolară pentru disciplina limba şi literatura română, clasele I - a II-a, Anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013.

I. TEXTUL LITERAR
Înțelegerea și interpretarea textul literar (narativ, descriptiv sau liric) la prima vedere
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificarea personajelor, a spațiului și a timpului unei întâmplări;
Precizarea cauzelor unor acțiuni sau a motivațiilor unor personaje;
Compararea unor stări sufletești/ locuri/ timpuri/ acțiuni/ personaje diferite;
Povestirea conţinutului narativ;
Ilustrarea trăsăturilor unui personaj cu exemple din text;
Formularea unei păreri despre un personaj prezent în text;
Exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, sentimentele sau atitudinile unui personaj;
Formularea mesajului unui text narativ;
Explicarea înţelesului unor structuri/ expresii din textul-suport

II. SCRIEREA IMAGINATIVĂ
•
•
•
•
•

redactarea unei compuneri narative (cu/ fără introducerea unui dialog/ a unei descrieri);
relatarea unei întâmplări imaginare pornind de la situațiile prezente în
textul-suport;
relatarea unei întâmplări imaginare la care să participe un personaj/ personaje prezent(e)
într-un text-suport;
relatarea unei întâmplări reale/ imaginare din care să reiasă o anumită învățătură/ un
mesaj dat;
relatarea unei întâmplări imaginare al cărei povestitor să fie și personaj;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

dezvoltarea originală și convingătoare a unei teme date;
formularea unui titlu expresiv;
relatarea unei întâmplări reale/ imaginare cu început sau sfârșit dat;
integrarea adecvată a unor cuvinte sau structuri date;
realizarea unui dialog;
relatarea unei întâmplări reale sau imaginare care explică o pasiune/ o valoare;
respectarea unui titlu dat în realizarea unei compuneri narative;
continuarea creativă a textului-suport;
relatarea unei întâmplări din care să reiasă o trăsătură dată (naivitatea, inteligența etc.) a
unui personaj;
valorificarea în compunere a unor enunțuri date, pe diferite teme

Organizarea textului scris:
Respectarea structurii unei compuneri: introducerea, cuprinsul, încheierea;
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație;
Expresivitatea exprimării;
Logica desfășurării evenimentelor

II. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
a. Nivel fonetic și grafematic
• Sunetele limbii române. Vocale și consoane;
• Scrierea diferită a unor cuvinte/ structuri pentru obținerea unor sensuri și cuvinte noi;
• Despărţirea cuvintelor în silabe
b. Lexic
• Cuvinte înrudite (familia de cuvinte);
• Cuvinte cu formă diferită şi sens asemănător (sinonime);
• Cuvinte cu sens opus (antonime);
• Cuvinte cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit;
• Ilustrarea unui sens diferit de cel al unui cuvânt din textul-suport
c. Clase morfologice
Verbul (timpul, persoana, numărul);
Substantivul (numărul, genul);
Pronumele personal (persoana, numărul, genul);
Adjectivul calificativ (genul, numărul). Acordul adjectivului, în gen şi număr, cu substantivul pe care
îl determină
d. Relații sintactice
• Propoziţia/ enunţul
• Intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: subiect - predicat

e. Ortografie şi punctuaţie
• Integrarea unor ortograme în enunțuri proprii
• Semnele de punctuaţie și rolul utilizării lor într-un text dat:
▪ punctul;
▪ virgula;
▪ două puncte;
▪ semnul întrebării;
▪ semnul exclamării;
▪ linia de dialog;
▪ ghilimelele
• Recunoașterea și corectarea unor greșeli de ortografie și de punctuație dintr-un text dat

