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Notă de prezentare
Programa disciplinei Comunicare în limba maternă maghiară pentru şcolile sau clasele cu elevi
aparţinând minorităţii naţionale maghiare care studiază în limba română, pentru clasa pregătitoare,
clasele I - a II-a (predată 3 ore/săptămână la clasa pregătitoare şi 4 ore/ săptămână la clasele I - a II-a)
este elaborată pe baza modelului de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia
programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din
ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la
competenţe, permite orientarea către latura pragmatică a aplicării programei şcolare prin accentuarea
scopului pentru care se învaţă, precum şi prin accentuarea dimensiunii acţionale în formarea
personalităţii elevului.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi
- Sugestii metodologice
Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice,
să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers
didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextul
specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi
obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o
abordare specifică educaţiei timpurii, bazată în esenţă pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în
acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de achiziţii variate
ale elevilor.
În clasa pregătitoare, scopul predării limbii materne este acela de a iniţia procesul de
conştientizare a experienţelor lingvistice dobândite anterior de către copii, în aşa fel, încât acestea să
devină manifestări intenţionate, conştiente. Pregătirea pentru deprinderea cititului urmăreşte
cunoaşterea de către copii a componentelor textului scris şi dezvoltarea conştientizării fonologice. Cu
aceasta se relaţionează pregătirea pentru învăţarea scrisului, care se axează pe percepţia formei,
dezvoltarea memoriei vizuale, a coordonării oculo-motorii precum şi perfecţionarea activităţilor
grafomotrice.
În clasa I accentul este pe dezvoltarea comunicării orale, precum şi pe construirea bazei
necesare citirii conştiente, prin exprimarea orală şi scrisă a conţinuturilor, prin expresivitatea
comunicării şi prin conştientizarea funcţiilor de comunicare.
La nivelul clasei a II-a, construcţia concentrică a programei, evidenţiată prin lărgirea şi
extinderea achiziţiilor din anul anterior, face posibilă cunoaşterea, testarea şi exersarea tehnicilor de
citire, de citire conştientă şi expresivă al căror protagonist (copilul) este parte activă în procesele de
comunicare. Totodată sunt vizate competenţe de redactare de text, ceea ce permite exprimarea
propriilor păreri şi formarea abilităţilor de: filtrare, alegere şi grupare a informaţiilor.
Caracteristicile inovatoare ale programei asigură:
- tratarea diferenţiată a elevilor în vederea dezvoltării lor optime;
- eficienţa crescută a muncii cadrelor didactice;
- prevenirea apariţiei dificultăţilor timpurii de învăţare.
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Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale simple în diverse contexte de comunicare
2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise simple în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare
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Competenţe specifice şi activităţi de învăţare
1. Receptarea de mesaje orale simple în diverse contexte de comunicare
Clasa pregătitoare
1.1. Recunoaşterea sunetelor limbii maghiare
în mesaje articulate clar şi rar
- activităţi - joc ce dezvoltă identificarea
sunetelor în vorbire:
 exerciţii ajutătoare pentru recunoaşterea
sunetelor din mediul înconjurător
 jocuri pentru recunoaşterea sunetelor limbii
- activităţi pentru intuirea normelor limbii vorbite

Clasa I
1.1. Diferenţierea sunetelor scurte şi lungi în
cadrul mesajelor audiate articulate clar şi rar
- activităţi-joc ce dezvoltă atenţia la sunete în
cadrul vorbirii:
 localizarea sunetelor în cadrul cuvintelor,
silabelor
 descompunerea în silabe şi sunete
 recunoaşterea cuvintelor pe baza vocalelor
- exerciţii-joc de recunoaştere a ritmului şi a
intonaţiei

Clasa a II-a
1.1. Recunoaşterea diverselor fenomene
fonologice, în cadrul unor mesaje simple clar
articulate
 exerciţii-joc pentru deosebirea vocalelor
scurte şi lungi, precum şi a consoanelor
scurte şi lungi
 exerciţii ce servesc diferenţierii sunetelor
(după vibraţie)
- exerciţii axate pe dezvoltarea memoriei
auditive

1.2. Recunoaşterea unor elemente importante
în cadrul comunicării orale
- exerciţii- joc pentru înţelegerea unui mesaj oral
simplu:
 exerciţii ajutătoare pentru recunoaşterea
cuvintelor care exprimă relaţii spaţiale,
temporale şi proporţionale
 exerciţii pentru observarea cuvintelor
interogative

1.2. Recunoaşterea semnificaţiei globale a unui
mesaj articulat clar şi rar
- exerciţii ajutătoare pentru deosebirea cuvintelor
de bază şi a cuvintelor derivate
- exerciţii-joc pentru înţelegerea textului verbal:
 asocierea imaginii cu mesajul audiat
 exerciţii pentru observarea ordinii cuvintelor şi
pentru stabilirea ordinii acţiunilor într-o relatare
scurtă

1.2. Recunoaşterea unor regularităţi ale
limbii standard în cadrul unor mesaje simple
audiate
- exerciţii ajutătoare pentru recunoaşterea
ordinii cuvintelor într-o frază
- exerciţii ajutătoare pentru separarea
cuvintelor care apar în frază şi pentru
stabilirea numărului de cuvinte dintr-un mesaj
- exerciţii pentru corectarea greşelilor faţă de
standard

1.3. Manifestarea curiozităţii pentru ascultarea
unor mesaje simple articulate clar şi rar
- reacţii verbale şi non-verbale pe parcursul
audierii poveştilor
- alegerea unei imagini pe care o socotesc
potrivită pentru semnificaţia mesajului audiat (o
poveste)

1.3. Manifestarea interesului faţă de mesaje
audiate simple, articulate clar şi rar
- ascultarea unei varietăţi de poveşti scurte,
ghicitori, cântece pentru copii
- descoperirea semnificaţiei unor proverbe,
ghicitori (indicând un desen, o imagine)
- urmărirea unor desene animate sincronizate în
limba maghiară şi mimarea unor acţiuni
- alegerea unui personaj favorit din desene
animate şi desenarea, mimarea, prezentarea
sumară a acestuia

1.3. Participarea ca receptor activ în situaţii
de comunicare uzuală
- exerciţii de dezvoltare a trăirii şi a
comportamentului empatic
- exerciţii care dovedesc înţelegerea
mesajelor auzite: executarea unei diversităţi
de comenzi didactice, participarea la un joc
simplu pe baza instrucţiunilor orale
- exersarea menţinerii contactului vizual
- exersarea comunicării non-verbale prin
crearea unor jocuri de rol
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Clasa pregătitoare
-

Clasa I
ascultarea unui dialog şi identificarea relaţiei
dintre cei doi participanţi
jocuri comunicative non-verbale (înţelegerea şi
aplicarea semnificaţiei gesturilor, a mimicii, a
privirii şi a mişcărilor corpului)

-

Clasa a II-a
predicţii ale acţiunii unei poveşti pe baza
primelor cuvinte audiate sau a titlului

2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare
Clasa pregătitoare

Clasa I

Clasa a II-a

2.1. Articularea corectă a sunetelor limbii
maghiare izolat şi în context
- exerciţii-joc pentru antrenarea aparatului
fonator în funcţie de particularităţile sunetelor
limbii maghiare:
 exersarea vorbirii şi a respiraţiei îmbinate
cu imitarea sunetelor
 jocuri pentru exersarea poziţiei limbii şi a
buzelor în cadrul pronunţării sunetelor
 exersarea poziţiei limbii şi a buzelor la
pronunţarea vocalelor „a” şi „o”, „e” şi „á”,
„é” şi „i”
 exersarea vocalelor scurte şi lungi, a
consoanelor scurte şi lungi
- exerciţii de repetare
- reproducerea unor cuvinte/ enunţuri pentru
utilizarea normelor de pronunţie corectă

2.1. Utilizarea corectă a accentului la nivel de
cuvânt, a ritmului şi a intonaţiei la nivel de
enunţuri simple, articulate rar
- exerciţii-joc pentru diferenţierea vocalelor şi a
consoanelor şi pentru articularea corectă a
acestora
- exersarea cuvintelor care conţin vocalele scurte
şi lungi, consoane scurte şi lungi
- exerciţii de separare a sunetelor
- exerciţii de silabisire
- formarea unor cuvinte din sunete date
- exerciţii de diferenţiere a sunetelor conform
calităţii fonemelor
- exerciţii-joc pentru pronunţarea corectă a
cuvântului (exersarea accentului la nivelul
cuvântului, exersarea ritmului la nivelul frazei)
- exersarea intonaţiei propoziţiilor enunţiative,
interogative şi exclamative

2.1. Producerea unor mesaje corecte din
punct de vedere al accentului, al ritmului şi al
intonaţiei specifice în situaţii de comunicare
uzuală
- imitarea unui personaj urmărit la desene
animate
- participarea la joc de rol pe teme preferate
- exerciţii-joc pentru schimbarea intonaţiei unei
fraze scurte în funcţie de intenţii, emoţii („dămi un creion” pe ton rugător, pe ton
puruncitor, pe ton neutru; „ninge” - ca o
constatare, ca o întrebare, ca exclamaţie
relevând bucuria)
- exerciţii de recunoaştere a cuvintelor pe baza
vocalelor

2.2. Formularea unor mesaje scurte şi simple
în situaţii de comunicare imediată
- răspunsuri la întrebări simple pe baza unor
obiecte la îndemână sau răspunsuri de
prezentare personală („Ce faci?”, „Cum te
cheamă?”, „Câţi ani ai?”, „Cine e prietenul
tău?” etc.)
- participarea la un dialog simplu cu un coleg

2.2. Relatarea simplă a unor întâmplări din
mediul cunoscut
- exersarea povestirii simple în câteva propoziţii
pe baza întrebărilor profesorului („Unde ai fost
ieri?”, „Ce ai făcut acolo?”, „De ce ţi-a plăcut?”
etc.)
- exerciţii-joc pentru corelaţii la nivel de frază
(după ordinea temporală, corelaţia cauză-efect

2.2. Exprimarea unei păreri şi/ sau a unei
explicaţii în contexte cunoscute
- oferirea de răspunsuri la întrebări simple: „Ce
îţi place?”, „Preferi prăjitura sau îngheţata?”,
„Vrei o banană sau o portocală?”, „De ce?”,
„Care este personajul tău preferat şi de ce?”
etc.
- participarea la un dialog sau joc de rol pe
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Clasa pregătitoare

-

pentru performarea unor acte de vorbire
elementare (solicitarea unui obiect, ajutor,
mulţumire); repetarea la nevoie a întrebărilor
deschise (care conţin pronume sau adverbe
interogative)
exprimarea unor poziţii, a unor localizări
utilizând cuvinte care exprimă spaţialitatea
exprimarea unor relatări simple utilizând
adverbe temporale (ieri, mâine, alaltăieri etc.)

2.3. Manifestarea interesului pentru
interacţiunea verbală în contexte uzuale
- crearea de situaţii de comunicare pentru
manifestarea comportamentului de vorbitor
- exersarea de întrebări şi răspunsuri,
respectând regulile dialogului
- exersarea salutului, a prezentării
- exerciţii pentru iniţierea unui dialog
- exerciţii de menţinere a schimbului verbal
- exerciţii de exprimare a stărilor afective (sunt
bucuros, sunt trist, sunt supărat, sunt vesel)

Clasa I
-

-

sau cu ajutorul cuvintelor de legătură)
exerciţii-joc pentru utilizarea corectă a prefixelor
şi a sufixelor
exerciţii joc pentru relatare in dezacord (un elev
povesteşte ceva, partenerul de dialog exprimă
opusul)
exerciţii joc pentru utilizarea cuvintelor în diverse
contexte care solicită modificarea acestora (de
exemplu: tó-tavak, kanál-kanalak, tükör-tükröt,
tél-telet, nyár-nyarat)

2.3. Manifestarea interesului pentru formularea
unui mesaj simplu în contexte cunoscute
- exersarea formulării: reproducerea şi
producerea de texte independente
- adaptarea ritmului vorbirii, intonaţiei, sonorităţii,
înălţimii sunetului la situaţia de comunicare
- exprimarea unor emoţii simple prin limbaj verbal,
gesturi, mimică
- performarea elementară a unor acte de vorbire
(prezentare de persoană, de animal de
companie sau de obiect, localizare în timp şi
spaţiu, descrierea sumară a unei jucării etc.)
- exerciţii de formulare de mesaje scurte în situaţii
concrete: imagini, imagini cu întâmplări, în baza
unor cuvinte date

Clasa a II-a
-

baza unei lecturi, a unei vizionări de film sau
a unei teme pregătite
exerciţii-joc pentru continuarea unui mesaj cu
ajutorul întrebărilor
discuţii pe marginea unor filme vizionate,
poveşti citite, întâmplări din şcoală,
evenimente din viaţa comunităţii etc.

2.3. Participarea la dialog în situaţii de
comunicare cotidiană
- exersarea formulării cererii
- oferirea unei explicaţii
- relatarea unor întâmplări
- participarea la joc de rol pe baza textelor citite
- pregătirera unei serbări
- participarea la proiecte de grup şi discutarea
paşilor pentru realizarea produselor solicitate
- mini-dialoguri pentru exersarea schimbului
verbal în diverse situaţii (la piaţă, la
hipermarket, pe stradă, la medic, la parcul de
distracţii, la teatru de păpuşi, la cinema etc.)
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3. Receptarea de mesaje scrise simple în diverse contexte de comunicare
Clasa pregătitoare

Clasa I

Clasa a II-a

3.1. Recunoaşterea unor semne, simboluri în
spaţiul grafic
- observarea unor semne convenţionale:
emoticoane, semne grafice agreate la nivelul
clasei (o inimioară - cu drag, te iubesc; un
creion – desenez; paletă de culori – colorez
etc.)
- recunoaşterea unor semne uzuale de circulaţie
(trecere de pietoni, şcoală, pistă pentru
biciclişti, spital, metrou, parcare)
- lectura unei benzi desenate simple (eventual cu
sprijin de la profesori prin întrebări)

3.1. Recunoaşterea unor litere (învăţate la
limba română) şi a unor silabe în cadrul
cuvintelor, propoziţiilor, textelor scrise
- exerciţii joc de colorare, încercuire, subliniere
a literelor şi a silabelor
- rostirea cu voce tare a unor litere, silabe din
cadrul unor cuvinte
- identificarea unor litere corespunzătoare
sunetelor auzite
- exerciţii de silabisire, de numărare a silabelor,
de marcare a silabelor
- jocuri de rime pentru facilitarea recunoaşterii
unor silabe
- descompunerea unei propoziţii în cuvinte, a
cuvintelor în silabe, a silabelor în litere
- descoperirea cuvintelor care conţin o anumită
literă (încep, se termină sau includ o literă nou
învăţată)
- exerciţii-joc de înlocuire a silabelor în cuvinte,
exerciţii de asociere a silabelor pentru
formarea cuvintelor
- exerciţii ajutătoare pentru compararea literelor
mici şi mari
3.2. Recunoaşterea semnificaţiei unor
propoziţii simple formate din literele
cunoscute
- asocierea unor imagini cu cuvintele potrivite
- asocierea unor imagini cu propoziţiile scurte
corespunzătoare
- recunoaşterea titlului unei poveşti cunoscute, a
unei cărţi pentru copii, a unei reviste pentru
copii
- citirea unor replici din benzi desenate
- exerciţii de demonstrare a înţelegerii unor
dialoguri simple din cărţi ilustrate prin desen,

3.1. Recunoaşterea unor litere şi grupuri de
litere specifice, a silabelor şi a cuvintelor în
propoziţii şi în texte scurte
- marcarea literelor, grupurilor de litere, a
silabelor prin colorare, subliniere etc.
- asocierea unui sunet cu un grup de litere
- rostirea literelor şi grupurilor de litere
specifice, a silabelor şi a cuvintelor citite
- lectura cu voce tare a unor propoziţii şi texte
scurte
- lectura cu voce tare a unor benzi desenate cu
personaje în dialog
- exerciţii pentru recunoaşterea şi deosebirea
vocalelor şi consoanelor

3.2. Identificarea semnificaţiei unor cuvinte
simple, uzuale inclusiv nume de persoane
- recunoaşterea numelui propriu (de pe eticheta
personală), a unor cuvinte etichetă pentru
noţiuni uzuale: caiet, carte, penar, bancă, uşă,
fereastră, perdea, tablă (marcate cu jetoane în
clasă)
- recunoaşterea cuvintelor etichetă de pe planşe
tematice schimbate periodic în funcţie de
unitatea de învăţare

3.2. Identificarea semnificaţiei unor texte
scurte simple
- lectura şi efectuarea unor instrucţiuni scrise –
reţete de prăjituri, regulile unor jocuri,
fabricarea unor materiale necesare (de
exemplu, plastilină făcută din sare, făină, apă
şi tempera)
- exerciţii de demonstrare a înţelegerii textului
prin desen, itemi cu alegere multiplă, itemi de
tip adevărat-fals, pantomimă, răspunsuri la
întrebări
- reproducerea acţiunii textului citit, cu ajutorul
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Clasa pregătitoare

Clasa I

Clasa a II-a

pantomimă, răspunsuri la întrebări
-

3.3. Manifestarea curiozităţii pentru
descifrarea simbolurilor, a semnelor
convenţionale şi a mesajelor simple din
spaţiul public
- mânuirea cărţilor, prezentarea cărţii preferate
din biblioteca personală sau a clasei
- descoperirea de mesaje scrise noi în spaţiul
clasei (planşe tematice, cuvinte etichetă noi)
- lectura imaginii: a unei cărţi ilustrate, a unei
cărţi uriaşe
- prezentarea felicitărilor primite de Crăciun, de
ziua de naştere, de Paşte

3.3. Manifestarea interesului pentru textele
citite
- prezentarea unor cărţi, cu ilustraţii bogate şi
text scurt
- vizite la biblioteci
- prezentarea conţinutului bibliotecii personale
- prezentarea unor cărţi din biblioteca proprie
- prezentarea unei poveşti preferate, a unui
personaj îndrăgit

şirurilor de imagini, al cuvintelor ce semnifică
o acţiune
gruparea personajelor unui text citit, în baza
unor caracteristici date
redarea ordinii evenimentelor dintr-un scurt
text cu ajutorul şirului de imagini

3.3. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de
lectură
- lectura unei varietăţi de texte de informare,
inclusiv de pe internet
- căutarea unor texte, imagini pe internet
pentru a realiza diverse proiecte integrate
- căutarea unor texte, poezii de prezentat la
serbare, la alte evenimente ale şcolii, ale
comunităţii

4. Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare
Clasa pregătitoare

Clasa I

Clasa a II-a

4.1. Notarea unor nume proprii ale personelor
cunoscute cu litere mari
- jocuri de-a poştaşul (de exemplu, scrierea unei
scrisori desenate adresată unui coleg. Numele
colegului poate fi realizat tot printr-un desen
sau prin copierea cu majuscule a numelui de
pe etichetă)

4.1. Transcrierea cuvintelor, propoziţiilor
formate din litere învăţate
- copierea silabelor, a cuvintelor, a grupurilor de
cuvinte, din scrise de mână în scrise de mână,
apoi din tipărite în scrise de mână
- copierea selectivă a literelor, a cuvintelor
alcătuite din litere deja cunoscute
- realizarea unei felicitări prin copierea mesajului
de pe tablă
- legarea literelor prin copiere

4.1. Transcrierea cuvintelor, propoziţiilor
formate din litere specifice limbii maghiare
- copierea unor scurte texte
- scrierea după dictare a unor cuvinte, propoziţii
simple
- transcrierea de texte scurte tipărite în texte
scrise cu mâna
- formarea de cuvinte noi prin inversarea
literelor unui cuvânt (anagramare)
- alcătuirea unei propoziţii din cuvinte date
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Clasa pregătitoare

Clasa I

Clasa a II-a

4.2. Redactarea unui mesaj vizual sau din
semne convenţionale
- realizarea unui bileţel pentru un coleg printr-un
desen sau un emoticon
- confecţionarea unei felicitări şi redarea
mesajului printr-un semn convenţional

4.2. Redactarea unui mesaj care asociază
imagine, emoticoane sau semne convenţionale
cu un scurt text cu ajutorul literelor învăţate
- redactarea unei „scrisori” prin decuparea din
reviste vechi/ reclame a cuvintelor, a literelor şi
lipirea acestora pe un suport
- realizarea unei felicitări pe baza unor modele
oferite de profesor (felicitări pe carton sau
provenite de pe site-uri specializate)
- realizarea portretului prietenului şi scrierea
unei scurte explicaţii pentru desen („Acesta
este…”.)
- desenarea unui obiect indicat de profesor şi
scrierea denumirii obiectului (acesta este un
telefon)

4.2. Redactarea unui mesaj scurt în cadrul unei
comunicări simple uzuale
- realizarea unui desen pe o coală A4 / un afiş
cu personajul preferat/ animalul preferat/
tema parcursă şi scrierea unei legende
(„Acesta este Cili. Este pisoiul meu. Il iubesc”;
„E primăvară. Răsar ghioceii. Cerul este
albastru. Ador primăvara”.)
- completarea unor propoziţii pentru a obţine
enunţuri cu sens: completarea unui formular
adaptat pentru copii („Păpuşa mea ….”,
„Animalul ….”, „Locul de joacă …”. „Fratele
meu …”); completarea unor propoziţii pe baza
întrebărilor
- redactarea unor instrucţiuni simple (de joc,
reţete etc.)

4.3. Implicarea în proiecte integrate de grup în
care se ataşează etichete pe diverse produse
ale elevilor
- realizarea unui mural cu tema parcursă
(etichetele oferite de profesor sunt lipite pe
desenele corespunzătoare)
- realizarea de desene la diverse teme sau
materii şu ataşarea etichetei corespunzătoare
oferite de profesor

4.3 Manifestarea interesului pentru
comunicarea simplă vizual verbală
- confecţionarea unor bilete de tombolă
- confecţionarea unor bani pentru activităţile-joc
la matematică („baterea unei monede proprii”)
- realizarea unor cărţi uriaşe pe baza temelor
studiate (Carte despre urşi, Carte despre
delfini, Scufiţa Roşie citită de noi)

4.3 Manifestarea interesului pentru
comunicarea uzuală în scris
- realizarea unor afişe pentru serbare
- redactarea unor invitaţii de tombolă, pentru
serbare
- redactarea unui jurnal al clasei la nivel de
grup mic sau clasă
- jocuri de comunicare funcţională: schimb de
scrisori (pentru exersarea scrierii pe un plic),
listă de cumpărături, lista de bagaje pentru
vacanţă, redactarea de mesaje către părinţi,
prieteni
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Conţinuturi
Conţinuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează
competenţele; conţinuturile nu se tratează în sine; se va evita metalimbajul.

Clasa pregătitoare

Domenii
Funcţii ale limbii
(acte de vorbire)

Textul

Clasa I

-

salutul familiar
prezentarea personală
solicitarea unui obiect
solicitare pentru ajutor
mulţumire
dialog simplu
localizare în timp şi spaţiu
felicitare simplă de sărbători

-

-

fragmente de poveşti ilustrate sau de
benzi desenate
fragmente de poveşti ascultate
(minimum 1-2 minute de rostire clară
şi rară)

-

-

-

Clasa a II-a

relatare simplă la prezent şi trecut
exprimarea acordului şi dezacordului
exprimarea a ceea ce îţi place şi ce nu
prezentarea unei persoane din
anturajul clasei sau din familie
prezentarea unei jucării
participare la dialog pe teme familiare
solicitarea permisiunii

-

textul pentru lectură este simplu,
însoţit de ilustraţie bogată (bandă
desenată, carte mare ilustrată)

-

-

-

Variabilitatea şi
regularităţile limbii

-

intuirea accentului la nivelul cuvântului
intuirea rolului cuvintelor interogative
intuirea diferenţei între vocale (a şi o,
e şi á, é şi i)
intuirea diferenţei de cantitate la
vocale şi consoane scurte şi lungi

-

-

intuirea modelelor intonatorii pentru
propoziţie enunţiativă, interogativă,
exclamativă
intuirea silabei
intuirea schimbării cuvântului în
diferite contexte (de exemplu, tótavak, kanál-kanalak, tükör-tükröt, téltelet, nyár-nyarat)

-

exprimarea unei preferinţe
participarea la schimb verbal pe teme
cunoscute
oferirea unei explicaţii simple
oferirea de informaţii
exprimarea compătimirii
exprimarea unei scuze
cererea
simplă
de
înformaţii
(adresarea unei întrebări simple)
textul pentru lectură are minimum 100
de cuvinte
text literar narativ (poveşti – adaptate
nivelului de vârstă)
texte scurte de informare (pe teme
studiate)
texte funcţionale simple (instrucţiuni
de joc, reţete de prăjituri, afişe,
invitaţie, mesaje către cunoşcuţi, liste
etc.)
intuirea
regulilor
de
pronunţie
specifice limbii maghiare
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Sugestii metodologice
In studiul limbii materne maghiare, ţinem seama de următoarele aspecte de bază:
-

ludicul – organizarea activităţilor prin joc;
interesele şi nevoile elevului - organizarea activităţilor astfel încît să fie stimulative pentru
copil;
participarea la dialog - elevul să fie antrenat în interacţiuni orale;
alternanţă – activităţile să vizeze toate aspectele comunicării;
progresia - activităţile să se structureze pe zona proximei dezvoltări;
resurse didactice adecvate vîrstei, provocatoare;
evoluţia de la simplu la complex;
aplicabilitate – activtăţile să fie concrete, în relaţie cu experienţele copiilor;
integrare – activităţi care să cuprindă concepte din alte arii curriculare.

CLASA PREGĂTITOARE
1. Receptarea de mesaje orale simple în diverse contexte de comunicare – Această
competenţă se referă la construirea competenţelor de ascultare: elevul este sprijinit să-şi antreneze
gradat abilităţile de receptare a sunetelor şi a mesajelor orale. Exerciţiile de mai jos extind registrul
exemplelor de activităţi oferite în corelare cu competenţele specifice:
 Activităţi-joc ce dezvoltă identificarea sunetelor în vorbire:
 Recunoaşterea sunetelor din mediul înconjurător (de exemplu, sunetul cheilor, clinchetul
clopoţelului, zgomotul maşinii, recunoaşterea reciprocă a vocilor etc.).
 Jocuri pentru recunoaşterea sunetelor limbii – (de exemplu, la sunetul „k” copiii bat, la
sunetul „sz” sâsâie).
 Diferenţierea a două sunete (de exemplu, prezentăm imaginea unui tren şi a unui şarpe. „A
cui voce o auzi: s - sz?” Asemănător se întâmplă diferenţierea sunetelor c-cs, z-zs, d-t, k-g,
k-t, m-n, b-g.).
 Analiza sunetelor (de exemplu, sunetul ..... îl auzi la începutul/sfârşitul/ în interiorul
cuvântului?”, formarea de cuvinte (cu sunet dat, la începutul, sfârşitul, interiorul cuvântului).
 Exerciţii-joc pentru recunoaşterea rimei – Recunoaşterea spontană, după auz a perechilor
de rimă (de exemplu: se iau patru cuvinte desenate pe imagini şi trebuie stabilit care se pot
îmbina, care trei dintre ele rimează, apoi imaginile cu legătură între ele trebuie aşezate în trei
ferestre ale unei case, cea care nu rimează trebuie pusă pe acoperiş: pipa-liba-szék-csiga).
 Activităţi ce servesc la intuirea şi recunoaşterea normelor de pronunţare a limbii vorbite:
 „Dacă auzi prelung sunetul în cadrul cuvântului, spune după mine, dacă nu, nu spune după
mine!”), jocul de-a ecoul (de exemplu, „Redă acel sunet, pe care îl auzi prelung în cadrul
cuvântului!”).
 Exerciţii joc pentru înţelegerea mesajului oral:
 Exerciţii ajutătoare pentru recunoaşterea cuvintelor ce exprimă relaţiile spaţiale, temporale şi
proporţionale (de exemplu, observarea utilizării cuvintelor relaţionale, pe parcursul jocurilor
de mişcare: „Pune-ţi piciorul lângă/în faţa/în spatele/sub bancă!”, înţelegerea diferitelor
cuvinte care se referă la timp: ieri, azi, actualmente, acum, apoi, mâine; observarea în
vorbire a cuvintelor utilizate pentru exprimarea relaţiilor, a diferenţelor, a ordinii cantitative,
de mărime, de frecvenţă, parţiale-totale dintre lucruri).
 Exerciţii pentru observarea cuvintelor interogative – înţelegerea întrebărilor şi exersarea
tehnicii interogării.
 Reacţii verbale şi non-verbale pe parcursul audierii poveştilor.
 Predicţii ale acţiunii unei poveşti pe baza primelor cuvinte audiate sau a titlului.
 Transpunerea afectivă în atmosfera poveştii, prin redarea prin pantomimă a acţiunilor poveştii.
 Alegerea unei imagini pe care o socotesc potrivită pentru semnificaţia mesajului audiat (o
poveste).
Aceste activităţi au ca scop şi dezvoltarea atenţiei.
2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare – Această
competenţă se referă la structurarea diverselor abilităţi de exprimare orală (dialog şi exprimare
Comunicare în limba maternă maghiară pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţii naţionale maghiare care 11
studiază în limba română - clasa pregătitoare, clasele I - a II-a

monologată): elevul este sprijinit să-şi antreneze gradat aceste abilităţi. Exemplele de mai jos extind
registrul propunerilor de activităţi oferite în corelare cu competenţele specifice.
 Exerciţii-joc pentru antrenarea aparatului fonator în funcţie de particularităţile sunetelor limbii
maghiare:
 Vorbirea şi respiraţia îmbinate cu imitarea sunetelor – încorporarea exerciţiilor în poveşti
cadru (de exemplu, „Aşezaţi-vă în maşină, porniţi motorul!” – Inspiraţie adâncă - „Brrrrrr” –
expiraţie cu scobitura buzelor”. Exerciţii de respiraţie prin imitarea sunetelor (de exemplu,
„Bate vântul”: reproducerea mişcării aerului cu un sunet şoptit de „f”, cu sunet mediu de „sz”,
apoi cu sunetul „z” sau „v”).
 Poziţia corespunzătoare a limbii şi a buzelor - mişcări simple ale buzelor (de exemplu, „o”rotunjirea buzelor, „e” îngustarea buzelor), mişcări compuse ale buzelor (de exemplu,
îndepărtarea, rotunjirea buzelor: „u-i-u-i”, închiderea, rotunjirea buzelor: „m-u-m-u”), exerciţii
de întărire a muşchiului limbii (de exemplu, plescăirea cu limba).
 Exersarea poziţiei limbii şi a buzelor la exersarea poziţiei limbii şi a buzelor la pronunţarea
vocalelor „a” şi „o”, „e” şi „á”, „é” şi „i”.
 Exersarea vocalelor scurte şi lungi, a consoanelor scurte şi lungi.
 Exerciţii - joc pentru dezvoltarea diferenţierii vocalelor / consoanelor şi a articulării corecte
(de exemplu, jocuri de rostire a vocalelor şi a consoanelor, observarea diferenţelor de
pronunţie).
 Exerciţii de separare a sunetelor – pronunţarea izolată a unui sunet cu numirea locului
ocupat în cadrul cuvântului (de exemplu, „Cu ce sunet începe cuvântul fal?”).
 Exerciţii de silabisire: baterea din palme pentru silabisire, separarea în sunete (de exemplu,
„De câte ori baţi la acest cuvânt?”), formarea de cuvinte din silabe, asocierea silabelor în
cuvinte.
 Exerciţii de rostire a cuvintelor pornind de la vocale date – formarea de cuvinte cu vocale
date (de exemplu: e – é: egér, szekér), rostirea vocalelor pornind de la cuvinte (de exemplu:
„karalábé: a-a-á-é”).
 Exerciţii – joc pentru corectarea greşelilor de pronunţie.
 Exerciţii de modificare a sunetelor (de exemplu, dialogul dintre un ursuleţ şi un piţigoi).
 Exerciţii-joc pentru ameliorarea rostirii corecte – activităţi de legare a mişcării, muzicii şi
ritmului: copilul vorbeşte în timp ce se mişcă ritmic.
 Exerciţii de repetare a cuvintelor (de exemplu, copiii stau în cerc, fiecare rosteşte câte un
nume de animal, dar intră în joc, doar dacă înşiră numele de animale rostite înaintea sa).
 Repetarea, reproducerea unor cuvinte, a unor enunţuri pentru utilizarea normelor de pronunţie
corectă.
 Răspunsuri la întrebări simple pe baza unor obiecte la îndemână sau răspunsuri de prezentare
personală („Ce faci?”, „Cum te cheamă?”, „Câţi ani ai?”, „Cine e prietenul tău?” etc.).
 Participarea la un dialog simplu cu un coleg pentru performarea unor acte de vorbire
elementare (solicitarea unui obiect, ajutor, mulţumire); repetarea la nevoie a întrebărilor
deschise (care conţin pronume sau adverbe interogative: care, cine, ce, cu cine, cu ce, unde,
cum, când etc.).
 Exprimarea unor poziţii, a unor localizări utilizând cuvinte care exprimă spaţialitatea (acolo, aici,
sus, jos, în jurul, în faţa etc.).
 Exprimarea unor relatări simple utilizând adverbe temporale (ieri, mâine, alaltăieri etc.).
 Crearea de situaţii de comunicare pentru manifestarea comportamentului de vorbitor (dialog în
diverse contexte: la cumpărături, la medic, la teatru etc.).
 Formulare de întrebări şi răspunsuri, respectând regulile dialogului.
 Exersarea salutului, prezentării.
 Exerciţii pentru iniţierea dialogului.
 Exerciţii de menţinere a schimbului verbal.
3. Receptarea de mesaje scrise simple în diverse contexte de comunicare
La nivelul clasei pregătitoare, se vor propune exerciţii pentru conştientizarea faptului că:
 textul imprimat este purtător de semnificaţii;
 cuvintele imprimate şi vorbite corespund unele altora;
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 textul înaintează în pagină de la stânga la dreapta şi de sus în jos;
 imaginea şi textul scris sunt în corelaţie.
Totodată, pentru pregătirea lecturii textului elevii vor fi antrenaţi în exerciţii de citire a imaginilor, a
simbolurilor, a semnelor convenţionale.
Pentru a extinde registrul activităţilor oferite ca exemplu în corelare cu competenţele specifice,
propunem următoarele activităţi de lectură:
 Familiarizarea cu semne în spaţiul grafic (fără a citi literele), recunoaşterea unor cuvinte uzuale,
folosind etichete în vederea citirii globale (De exemplu, după un timp, elevii pot asociat numele
de pe eticheta unui caiet, numele colegilor de clasă scrise pe ecuson, nume de obiecte aflate
în clasă şi marcate cu cartonaşe etc.).
 Exersarea „cuvântului etichetă” – cuvântul poate fi asemănat unui puzzle (aşa cum puzzle-ul e
format din bucăţi de poză, tot astfel un cuvânt e format din litere în spaţiul grafic, pe hârtie şi din
sunete atunci când îl rostim (de exemplu: sub un cuvânt etichetă se vor desena atâtea cerculeţe
câte sunete sunt auzite, prin citirea globală a cuvântului apoi rosteşte sunetele cuvântului
respectiv).
 Exerciţii de exersare a cuvintelor etichetă de la simplu la complex (cuvinte din trei litere, cuvinte
din patru litere etc.; cuvinte în care se citesc toate litere, apoi cuvinte în care se citesc grupuri
de litere).
 Exerciţii pentru focalizarea atenţiei în spaţiul grafic (de exemplu: găsirea diferenţelor dintre două
imagini aproape identice).
4. Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare
La nivelul clasei pregătitoare, activităţile de redactare sunt minimale, folosindu-se multe semne
convenţionale, simboluri, emoticoane precum şi litere majuscule.
Se recomandă derularea de proiecte integrate pentru a sprijini redactarea de mesaje prin intermediul
unor activităţi care combină: desen, colaj, bricolaj, lipirea de etichete cu nume de persoane şi de lucruri.
Elevii primesc etichete de la profesor şi le utilizează conform nevoilor de comunicare sau cerinţelor
proiectului. Se pot realiza:
- murale pe tematicile abordate;
- felicitări;
- scrisori (confecţionate din cuvinte sau formule pe etichetă, sau decupaje din reviste vechi);
- cărţi uriaşe;
- planşe, afişe.
Aceste produse nu vor fi considerate nişte scopuri în sine ci vor fi utilizate în activităţi de comunicare
orală şi de lectură. Totodată aceste produse pot consolida achiziţii de la matematică şi ştiinţe şi pot
antrena tehnici de la abilităţi vizuale şi activităţi practice.
Redactarea este sprijinită şi de activităţi joc ce servesc dezvoltării abilităţilor de formare a imaginii interne
– dezvoltarea imaginaţiei prin reproducerea în desene a istorioarelor, personajelor, creaţiilor lirice
ascultate etc.
Activităţile pregătitoare pentru deprinderea de scriere se realizează la orele de comunicare în limba
română. Elementele învăţate în cadrul acestor activităţi sunt transferabile în orele de comunicare în
limba maghiară.
CLASA I
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
La nivelul clasei I, activităţile de ascultare presupun:
-

diferenţierea sunetelor din limba maghiară (vocale, consoane scurte şi lungi). Alte jocuri de
antrenare a ascultării sunetelor:
o segmentarea fonemelor (descompunerea cuvintelor în sunete) – fiecare sunet al
cuvântului trebuie pronunţat diferenţiat (de exemplu: „Ce sunete se regăsesc în cuvântul
fal?”; „Ce sunete se aud în cuvântul sapka?”);
o numărarea fonemelor (numărarea sunetelor) – identificarea sunetelor unui cuvânt prin
menţionarea numărului sunetelor sau prin batere, prin aşezarea cărţilor, prin desenarea
de cercuri etc. (de exemplu: „Câte sunete se aud în cuvântul fal?”);
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o asocierea unui sunet dat cu un cuvânt – într-un cuvânt rostit, trebuie recunoscut un sunet
dinainte menţionat (de exemplu: „Există sunetul f în cuvântul fal?) apoi cu ajutorul unei
imagini reprezentative, găsirea sunetului din cuvântul pe care imaginea îl reprezintă);
o asocierea unui cuvânt la un alt cuvânt – compararea sunetului de început al unui cuvânt
rostit cu sunetul de început al unui alt cuvânt (de exemplu: Cuvântul fal începe la fel ca şi
cuvântul fej);
o diferenţierea sunetelor, menţionarea locului sunetului – trebuie pronunţat izolat acel sunet
pentru care s-a denumit poziţia în cadrul cuvântului (de exemplu: „Cu ce sunet începe
cuvântul fal?; Există s la începutul, în interiorul sau la sfârşitul cuvântului sapka?”).
-

desprinderea semnificaţiei globale din mesaje simple adecvate vârstei. Antrenarea elevilor în
scopul descifrării unor semnificaţii ample, care nu se referă în mod specific la anumite detalii
ci la sensul global (despre ce e vorba într-un fragment audiat) reprezintă un exerciţiu de
bază pentru formarea competenţelor de decodare a mesajelor orale. Antrenamente în acest
scop pot fi:
o alegerea unor imagini pentru a arăta despre ce a fost vorba într-un fragment de poveste/
într-o poveste audiat/ă;
o răspunsuri la întrebări de tip adevărat – fals;
o realizarea unor desene;
o performarea de jocuri de rol care să reia semnificaţia poveştii;
o exerciţii ajutătoare pentru diferenţierea cuvintelor de bază şi a cuvintelor derivate (de
exemplu: perceperea derivării cuvintelor prin jocuri de mişcare; executarea instrucţiunilor,
de exemplu, „Tedd a ceruzát a tolltartóba, tolltartóra” - „Pune creionul în penar, pe penar”
etc.);

-

stimularea interesului pentru descifrarea mesajelor orale simple, articulate clar şi rar – se pot
propune exerciţii pentru dezvoltarea predispoziţiei faţă de creaţiile literare pentru copii –
dramatizarea de zicale, frământări de limbă, ghicitori, jocuri populare pentru copii, poezii
pentru copii, poveşti populare, poveşti cu animale, fabule.

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Pe parcursul clasei I activităţile de exprimare orală vor fi axate cu precădere pe:
-

dezvoltarea unei pronunţii corecte, conform limbii standard, ceea ce presupune exersarea
accentului la nivel de cuvânt şi a intonaţiei la nivel de propoziţii.
o jocuri pentru a antrena intonaţia specifcă aserţiunilor, exclamaţiilor, întrebărilor folosind
un acelaşi enunţ (de exemplu: „Tél van.Tél van! Tél van?” - E iarnă. E iarnă! E iarnă?);
o separarea silabelor (de exemplu: copiii ascultă pe rând numele a opt animale văzute în
imagini, apoi le repetă silabisit, aplaudând la fiecare silabă, ulterior le leagă de grafice,
semne de marcare a cantităţii silabelor – cuvintele trebuie să fie formate din una, două,
trei silabe);
o înlocuirea silabelor (de exemplu: în cuvântul ka-kas se va înlocui silaba - kas cu altă
silabă, astfel încât să obţinem un cuvânt real! Desenează ceea ce reprezintă cuvintele
astfel obţinute!);
o exerciţii joc pentru dezvoltarea articulării la nivelul cuvântului şi al accentuării la nivelul
propoziţiei – dezvoltăm mişcarea rapidă a organelor de articulare, prin rostirea zicalelor,
poeziilor pentru copii, dar putem exersa şi cu şiruri de silabe fără sens (de exemplu: „gagá-ge-gé-gu-gi-gő”, exerciţiul trebuie executat cu intensitate variabilă a vocii, accelerând
treptat);
o corectarea derivării incorecte;
o exersarea prin joc a singularului şi a pluralului (de exemplu: tó-tavak, kanál-kanalak),
alipirea prin joc a articolelor (de exemplu: tükör-tükröt, tél-telet, nyár-nyarat).

-

relatarea simplă: Copiii vor fi antrenaţi în povestirea unor întîmplări din viaţa lor, de acasă,
de la şcoală, în funcţie de tematicile abordate. Pot fi oferite explicaţii în legătură cu produsele
realizate la Abilităţi vizuale şi activităţi practice, cu proiectele realizate la Matematică şi
explorarea mediului, cu alte proiecte integrate. Alte jocuri utile:
o jocuri pentru antrenarea actelor de vorbire: solicitarea permisiunii, exprimarea acordului şi
dezacordului
o exersarea dialogului în situaţii comunicaţionale date

-

manifestarea interesului pentru participarea la exprimare orală – se pot crea situaţii de
comunicare pentru: stimularea încrederii în sine, relaţionare, menţinerea interesului (de
exemplu: dramatizări, raportarea impresiilor, exprimarea opiniei, dezvoltarea simţului critic)
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3. Receptarea de mesaje scrise simple în diverse contexte de comunicare
La clasa I este continuată dezvoltarea competenţei de lectură prin organizarea următoarelor categorii
de activităţi:
-

exersări privind recunoaşterea literelor comune în cele două limbi în cadrul cuvintelor, al
enunţurilor, al unor mesaje scurte. De exemplu, se poate marca o aceeaşi literă cu aceeaşi
culoare sau o anumită silabă în cadrul unor reviste vechi. Iată şi alte jocuri utile:
o segmentarea unui cuvânt în litere pe baza sunetelor auzite, trasarea unor cercuri sub
fiecare literă, marcarea locului exact al sunetului în cadrul cuvîntului, prin colorarea
cercurilor. (de exemplu, „Desenează atâtea cercuri sub cuvântul scris câte sunete auzi în
cadrul cuvântului. Colorează acel cerc, care se află în locul sunetului f!” etc.);
o îmbinarea silabelor (de exemplu: elevii taie silabele din cuvintele etichetă reprezentând
nume de animale cunoscute, amestecă silabele şi apoi recompun cuvintele);

-

exersarea lecturii de comprehensiune (înţelegerea de mesaj transmis prin spaţiul grafic) la
nivelul unor mesaje simple scurte:
o exerciţii joc pentru recunoaşterea seriilor (de exemplu: ordonarea seriilor amestecate;
redarea evenimentelor, a poveştilor pe baza şirurilor de imagini sau de enunţuri);
o lectura unor poveşti scurte bogat ilustrate (carte uriaşă, benzi desenate, carte 3D, carte
pop-up);
o lectura unor afişe, murale realizate la matematică şi explorarea mediului, la dezvoltare
personală şi la alte proiecte integrate (de exemplu, organizarea unui tur de galerie şi
marcarea unei păreri prin lipirea unui emoticon sau a altor semne convenţionale);

-

stimularea interesului pentru lectura mesajelor adecvate vârstei presupune activităţi care
ajută elevii să se apropie de carte (vizite la bibliotecă, amenajarea unui colţ de lectură, a
unei biblioteci a clasei, prezentarea unor cărţi preferate etc.).

4. Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare
In clasa I, elevii vor putea scrie literele comune şi vor redacta mesaje simple prin care vor transmite
idei, emoţii, aspecte uzuale în vederea realizării unor sarcini practice. Scrierea va fi completată prin
alte activităţi care sprijină transmiterea unui mesaj (desen, colaj, semne convenţionale – emoticoane)
ca de exemplu, copierea silabelor, a cuvintelor, a grupurilor de cuvinte, din scrise de mână în scrise
de mână, apoi din tipărite în scrise de mână. In cele ce urmează, sunt oferite câteva sugestii de
proiecte:
-

-

proiectul: „Serbarea de Crăciun”. Elevii realizează invitaţii pentru părinţi, bilete de tombolă,
afişe, felicitări, scrisoare către Moş Crăciun (scrisoarea va fi confecţionată prin alipirea de
cuvinte decupate din reviste vechi, eventual scrise de mână: „Kedves Mikulás!” „Dragă
Moşule”);
proiectul: Jocul preferat. Elevii construiesc o tablă de joc şi lipesc instrucţiuni simple pe
etichete pe tablă. De exemplu: „Állj egy kört! Lépj hármat előre! Lépj kettőt hátra!” „Stai pe
loc”, „Mută două înainte”, „Mută două înapoi”);
proiectul „Familia mea”. Copiii realizează un desen cu familia şi scriu cîteva cuvinte pentru ai identifica pe membrii acesteia. Profesorul va oferi etichete pentru cuvintele sau numele de
persoane care conţin litere specifice.

Se recomandă folosirea timpului pentru activităţi specifice comunicării în limba maghiară. Nu se vor
scrie şiruri de litere pentru practicarea grafiei. Aceste exersări au loc la orele de comunicare în limba
română.
CLASA II
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
La nivelul clasei a II-a se consolidează atenţia auditivă şi sesizarea diverselor fenomene
fonologice specifice, inclusiv a regularităţilor prezente în limba vorbită. Câteva antrenamente utile sunt
următoarele:
-

-

perceperea accentului afectiv prin propoziţii antitetice (de exemplu: „ Nagyon fáj./Nem fáj.
Szeretem./Nem szeretem” - „Mă doare tare, nu mă doare,/ Iubesc, nu iubesc”), în diverse
situaţii de comunicare (de exemplu: indicând, cerând, revendicând, eventual pe un ton
supărat);
exerciţii pentru recunoaşterea greşelilor de pronunţie şi de exprimare;
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-

exerciţii-joc pentru recunoaşterea unor acţiuni (redarea prin pantomimă a unei instrucţiuni
sau set de instruncţiuni):
o urmărirea unor programe pentru copii (pe diverse teme, de exemplu filmuleţe pe youtube,
documentare pe DVD dublate în maghiară) şi discutarea celor văzute;
o vizionarea de desene animate, poveşti populare ecranizate.
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

La nivelul clasei a II-a, elevii sunt antrenaţi într-o serie de activităţi de exprimare orală care le
consolidează competenţele de articulare corectă, de transmitere orală a ideilor şi a emoţiilor, şi de
participare la dialog.
- Activităţi care vizează pronunţia, ritmul, intonaţia:
o alinierea ritmului vorbirii, intonaţiei - utilizarea corectă a lungimii sunetelor (de exemplu:
„baj-báj, láb-lap”), frământări de limbă, modificarea continuă a ritmului vorbirii (accelerare,
încetinire), rostirea cu intensitate diferită a vocii, a sunetelor, a cuvintelor, a propoziţiilor, a
mesajelor, rostirea seriilor de numere, şirurilor de cuvinte, la diferite intensităţi sonore,
exersarea intonaţiei propoziţiilor prin rostirea consecutivă ca aserţiune, interogaţie,
exclamare)
o Schimbarea tonului în funcţie de intenţia de comunicare, de emoţii (de exemplu, „Gyere
kirándulni” - „Hai în excursie” – pe ton rugător, pe ton poruncitor)
-

Activităţi care vizează performarea diverselor acte de vorbire în contexte cunoscute (părere,
explicaţie): „Ki a kedvenc mesehősöd? Miért? Tetszik.....viselkedése? Mondd el a
véleményed a tegnapi kirándulásról! Hogy érezted magad, amikor...? Miért? Miért esik az
eső? Miért hull a hó?” - „Ce crezi despre personajul....?”, „Iţi place de.../ personajul...?”,
„Spune-mi părerea ta despre drumeţia în pădure, despre excursie...”, „Cum te-ai simţit
când...? De ce?”, „De ce plouă?”, „De ce ninge?”.

-

Participarea la dialog în situaţii reale:
o minidialoguri de tipul: „Kérlek, add ide a radírt! Tessék. Köszönöm szépen. Hol van az
üzlet? Az üzlet ...van. Köszönöm szépen. Szívesen. Hogy telt a vakáció? Nagyon jól,
mert... Lesz szíves megmondani hány óra? ...... Köszönöm szépen. Szívesen” - „Dă-mi o
gumă, te rog”, „Poftim”, „Mulţumesc”/ „Unde este magazinul...?”, „Magazinul este....”/
„Cum a fost în vacanţă?”, „Mi-a plăcut că...”, „Imi puteţi spune cât e ceasul?”, „Este
ora....”, „Vă mulţumesc”;
o organizarea unor evenimente sau a unor activităţi: Copiii discută pentru pregătirea unei
serbări, a unei expoziţii, a unei excursii, a unui concurs de orientare în pădure, pentru
realizarea unui proiect integrat.

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
In clasa a II-a se învaţă literele specifice, se recunosc şi se pronunţă grupuri de litere, se observă
corespondenţa sunet - literă specifică. Pentru exersarea pronunţiei se pot face activităţi de citire cu
voce tare, citire în lanţ, citire pe roluri. Totuşi se va acorda o atenţie sporită lecturii în gând pentru
antrenarea proceselor comprehensiunii (înţelegerea textului). Se vor citi atât texte de informare cât şi
texte literare adaptate vârstei. Se vor citi de asemenea texte funcţionale (invitaţie, felicitare, afiş).
Se recomandă:
-

exerciţii-joc de lectură cu voce tare pentru pregătirea unui rol, o repetiţie pentru spectacol
(proiect de lectură la nivelul clasei, concurs de joc de rol pe scenariu dat, eventual text din
manual sau text de poveste, pregătirea unei serbări);
lectura expresivă a poeziilor/ fabulelor/ poveştilor;
participarea la un joc pe baza înţelegerii instrucţiunilor citite;
oferirea de răspunsuri la întrebări referitoare la textele citite în gând;
citirea unor texte pe baza unor tehnici simple din gândirea critică;
alegerea de imagini care să corespundă textului citit;
realizarea de desene pe baza textului;
realizarea unei galerii a personajelor (cu ilustraţii sau fără);
realizarea unei varietăţi de proiecte pornind de la diferite texte sau surse scrise oferite de
profesor sau căutate la bibliotecă, pe internet.

4. Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare
In clasa a II-a se scriu literele şi grupurile de litere specifice. Având în vedere că elevii ajung să
cunoască toate literele se pot multiplica activităţile care conduc la redactarea funcţională:
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-

completarea de formulare cu sau fără semne convenţionale;
completarea de cuvinte lipsă într-un text;
scrierea unor texte scurte potrivite într-un afiş de promovare a unui eveniment (serbare,
meci, excursie etc.);
jocuri de comunicare funcţională: schimb de scrisori (pentru exersarea scrierii pe un plic),
listă de cumpărături, lista de bagaje pentru vacanţă, redactarea de mesaje către părinţi,
prieteni, elaborarea unui meniu pentru diverse mese inclusiv mese aniversare;
redactarea unor texte scurte potrivite, eventual însoţite de imagini pe un poster la un proiect
integrat (de ştiinţe).

Recomandări de texte:
 Creaţii literare populare: poveşti populare, proverbe, zicători, ghicitori
 Scriitori, poeţi maghiari
 Reprezentanţii literaturii universale pentru copii
Creaţiile literare şi populare pentru copii, din literatura maghiară şi universală, vor fi
încadrate în următoarea tematică:
1. Mediul înconjurător şi mai amplu al copilului (eu, familia, şcoala, satul-oraşul, pământul natal,
deplasare, obiceiuri populare, sărbători etc.)
2. Texte ce servesc la formarea trăsăturilor morale pozitive (iubire, prietenie, respect, adevăr, curaj,
acceptarea raselor, toleranţă etc.)
3. Anotimpurile şi activităţile legate de ele
4. Lumea plantelor şi a animalelor
5. Omul (sănătate, alimentaţie, îmbrăcăminte, ocupaţii etc.)
6. Legătura dintre om şi natură
7. Studierea de texte publicistice accesibile, de informare, simple, corespunzătoare interesului
copilului, citirea de reviste, lexicoane pentru copii, publicaţii pentru tineret, corespunzătoare vârstei
lor.
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