
 
 

ANEXA 2 
 
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa școlară 
pentru disciplina 

 

LIMBA MODERNĂ 

CLASELE a III-a – a IV-a 

 

 

TESTARE admitere clasa a V-a cu 
predare intensiva  a limbii engleze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Limba modernă – clasele a III-a - a IV-a 2 

 

 

 

 

 

1. Receptarea de mesaje orale simple 
 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 

1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral clar articulat în 
contexte familiare 

- răspuns la întrebarea „Despre ce e vorba în ...?” 

- selectarea variantei corecte dintr-un set prezentat (imagine semnificativă 
și imagini plauzibile/distractori) 

- alegerea variantei corecte în exerciții de tip adevărat/ fals 

1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar și rar în 
contexte cunoscute/ previzibile 

- realizarea unui desen în funcție de un mesaj audiat (în funcție de 
instrucțiuni: „Desenează o grădină cu trei flori albastre, doi copaci galbeni 
... .”) 

- răspunsuri la întrebări simple despre anumite elemente din mesaje 
audiate 

- răspunsuri la întrebări cu alegere multiplă referitoare la informații 
explicite dintr-un mesaj audiat simplu 

- mimarea acțiunilor dintr-un mesaj simplu 

1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate numeric (prețuri, numere) 
în cadrul unui mesaj audiat articulat clar și rar 

- alegerea unui jeton cu numărul corespunzător dintr-o serie care coincide 
cu mesajul audiat 

-întrebări și răspunsuri referitoare la oră pe baza unui desen/ ceas de 
jucărie 

- joc de rol la magazin: clientul plătind prețul corect în funcție de mesajul 
audiat 

1.2. Urmărirea unor instrucțiuni simple de orientare, în vederea atingerii 
unui obiectiv 

- mimare de acțiuni în funcție de instrucțiuni („Mergi înainte, ia-o la stânga, 
încă 5 pași înainte”) 

- marcarea cu săgeți pe o hartă simplă a unui oraș/ hartă a comorii pe o 
insulă pustie 

- desenarea unei hărți a comorii în funcție de mesajul audiat 

1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de mesaje orale 
simple adecvate vârstei 

- vizionarea de clipuri adecvate din punct de vedere tematic și lingvistic 

- ascultarea/ urmărirea de secvențe din emisiuni/ filme pentru copii 

1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea de detalii dintr-o 
varietate de mesaje orale simple, articulate clar și rar (filme, cântece 
pentru copii) 

- vizionarea unui fragment dintr-un desen animat fără subtitrare și oferirea 
de răspunsuri la întrebări simple 

- folosirea unui document audio-video autentic și simplu ca punct de 
plecare a unei activități/ a unui proiect 
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2. Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală 
 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 

2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la numere, la prețuri, la 
exprimarea orei 

- participarea la jocuri de rol la magazin/ la chioșc 

- amenajarea unui colț al cumpărăturilor în clasă unde sunt aduse jucării și 
alte produse de către elevi, confecționarea de bani de hârtie – inițierea de 
simulări client-vânzător în acest context 

- jocuri aritmetice simple 

- simulări cu ceasuri de jucărie 

2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, familie, adresă, 
persoane, hobby-uri, obiceiuri 

- dialoguri scurte între elevi sau elev-profesor pentru a afla adresa cuiva, 
unde și cum stă 

- dialoguri pentru prezentarea familiei/ a prietenilor (descrierea membrilor 
familiei, vârsta, profesia, hobby-uri) 

2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate imediată/ pe 
teme familiare 

- dialoguri în care participanții exprimă ce le place și ce nu (la cumpărături, 
la masă, în parc) 

- dialoguri simple pentru a rezolva o problemă (de exemplu, decizia 
referitoare la un cadou pentru aniversarea unui coleg) 

- discuții în cadrul unor proiecte în perechi sau în grupuri mici (pentru 
realizarea unei decorațiuni de Crăciun, pentru confecționarea recuzitei în 
vederea unui un joc de rol – de exemplu, colțul cumpărăturilor) 

2.2. Prezentarea unor activități în cadrul unei interacțiuni 

- enumerarea activităților obișnuite (acasă, la școală, în weekend, în 
vacanțe etc.) 

- descrierea programului zilnic 

- proiecte de grup pentru a prezenta programul unui personaj preferat/ 
unei personalități cunoscute 

2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj 

- indicarea câtorva trăsături ale unui prieten, colegului de bancă 

- realizarea unui colaj/ desen al unui personaj de desen animat și 
verbalizarea portretului respectiv 

2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței 

- realizarea unui desen/ colaj al camerei (personale/ visate) și apoi 
descrierea orală 

- prezentarea casei/ apartamentului 

- prezentarea unor imagini din cărți ilustrate sau desene realizate în cadrul 
unor proiecte 
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3. Receptarea de mesaje scrise simple 
 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 

3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice pentru viața 
cotidiană 

- jocuri pentru asocierea unor simboluri iconice cu forma verbală 
corespunzătoare (de exemplu, indicatoare uzuale pe stradă - Parcare 
interzisă, metrou, spital) 

- realizarea unor comenzi simple de calculator (deschide, închide, copiere, 
lipire, imprimare etc.) 

3.1. Identificarea unor detalii din texte simple care conțin informații 
uzuale 

- descoperirea personajelor dintr-o poveste scurtă ilustrată și a câtorva 
caracteristici 

- aflarea de informații de pe internet 

- exerciții de completare de text lacunar pe baza informațiilor aflate din text 

- răspunsuri la întrebări simple referitoare la text 

3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe teme 
familiare 

- răspuns la întrebarea „Despre ce e vorba în text?” 

- exerciții de tip adevărat/ fals, cu alegere multiplă 

- alegerea unei imagini potrivite dintr-un set pentru a ilustra semnificația 
textului 

3.2. Identificarea unor elemente importante de reperare a unui 
eveniment pe un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport 

- localizarea unui concert/ spectacol – loc și dată de desfășurare 

- identificarea locului și a orei de desfășurare a unui eveniment sportiv pe 
un bilet de intrare 

3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, 
colegi, profesor 

- completare de text lacunar și/sau răspunsuri la întrebări referitoare la 
informația dintr-un text de sms/ email cu privire la situații uzuale („Hai în 
parc”, „Vino la fotbal”, „Sunt la mall/la muzeu/la cumpărături, sună-mă la 5” 
etc.) 

3.3. Identificarea datelor cerute pe un formular simplu (nume, prenume, 
data nașterii, adresa) 

- identificarea datelor dintr-o carte de identitate/ formular de înregistrare la 
hotel 

- jocuri de tip „vânătoarea de spioni” – identificarea unui coleg după 
descrierea sumară a celui căutat sub categoriile – nume, prenume, vârstă 

 

4. Redactarea de mesaje simple în situații de comunicare uzuală 
 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 

4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o sărbătoare 

- realizarea unui calendar al sărbătorilor și afișarea acestuia în clasă 

- confecționarea unei felicitări și scrierea mesajului uzual sau a unuia, 
simplu personalizat 

- elaborarea unui fluturaș pentru comunicarea rezultatelor unui proiect 

4.1. Completarea unui chestionar cu detalii personale (nume, prenume, 
adresă, vârstă, pasiuni) 

- completare de formulare 

- proiecte de grup pentru întocmirea unei fișe de identitate a unui personaj 
îndrăgit, a unei personalități 
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 - joc de rol la hotel – completarea formularului de check in 

- completarea unui formular de înscriere la bibliotecă/ o școală de limbi 
străine 

- realizarea unei cărți de identitate/ fișei de prezentare a animalului 
preferat 

- proiect de grup – „S-a pierdut” – realizarea unui afiș cu o descriere 
sumară a animalului pierdut cu foto sau desen. 

4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg 

- scrierea unui text de sms („Sunt acasă, te rog sună”; „Trimite-mi 
fotografia”; „Scrie-mi, te rog” etc.) 

4.2. Redactarea de mesaje simple despre sine/ despre alții 

- scrierea unei intrări simple pe un blog 

- scrierea unui mesaj introductiv simplu către un prieten prin 
corespondență (un mic autoportret – ochi, păr, mâncare preferată, hobby) 
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Conținuturi1
 

Conținuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competențelor de comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează 
competențele; conținuturile nu se tratează în sine; se va evita metalimbajul. 

 

Domenii de conținut Clasa a III-a Clasa a IV-a 
Sugestii de contexte de 
comunicare/ vocabular 

- Familia 

- Sărbători în familie 
- Personaje de poveste tradițională 
- Personaje din filme îndrăgite 
- Cumpărături 
- Îmbrăcăminte 

- Numere 

- Casa și familia 

- Obiceiuri în familie 
- Feluri de mâncare 
- Ocupații 
- Pasiuni 
- Vacanța 
- Zile, luni, anotimpuri 
- Vremea 
- Momentele zilei 

- Comunitatea – orașul/satul 

Gramatică funcțională - solicitarea (unui produs la magazin) 
- oferirea de informații (referitoare la numere, la prețuri, la 

exprimarea orei) 

- descrierea simplă (persoană, personaj): câteva trăsături 
- felicitarea 
- exprimarea a ceea ce iți place și a ceea ce nu îți place 

- exprimarea posesiei 

- descrierea simplă (de obiecte, a locuinței etc.) 

- relatarea la prezent 
- prezentare de activități generale/ obișnuite 
- inițierea și menținerea unui schimb verbal 
- executarea unor indicații de orientare 

- completarea de formulare 

Variabilitatea și 
regularitățile limbii 

- intuirea numărului, a genului – observarea mărcilor 
specifice 

- intuirea persoanei, a timpului 

- intuirea acordului 

 
 
 
 
 
 

1
 Domeniile de conţinut propuse sunt selectate din lista oferită în descriptivul de conţinuturi ale competenţei de comunicare în limba străină din Recomandarea Parlamentului 

european privind cadrul de referinţă pentru competenţe cheie pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. 
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EXEMPLE PENTRU LIMBA ENGLEZĂ 

Teme recomandate: Family. Hobbies. Pets. Trips. Heroes. Parties. Witches and wizards. Holidays. 
 

Site-uri utile: 

What do you like? 

http://www.youtube.com/watch?v=aT9tORbbvsI 

What do you do everyday? 

http://www.youtube.com/watch?v=caZwVE4Ij5I 

What can you do? 

http://www.youtube.com/watch?v=hA3ClzoslBo 

I can/ I can’t 

http://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jMX8 

 

Songs 

http://www.youtube.com/watch?v=HGgsklW-mtg 

http://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg 

http://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs?v=5oYKonYBujg 

http://www.youtube.com/watch?v=ZhODBFQ2-bQ&list=PL7729392BC8A5867D 

http://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE&list=PL7729392BC8A5867D&index=6 

http://www.youtube.com/watch?v=OKbpLQp509Y 

http://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU 

http://www.youtube.com/watch?v=Zu6o23Pu0Do 

 

Exemple de bune practici – propuse de John Mundahl 

 - Grade 3 
Students watch a short clip from a cartoon without subtitles. They need to answer simple questions. 
(What are the names of the characters? Where are they? How many characters are there? What are 
they doing?) 

http://www.youtube.com/watch?v=Sa3-M62nu3w 
a. What are the names of the kittens? 
b. Who is playing the piano? 
c. Who is singing? 

 
2.1. - Grade 3 
Role Play. Students are in a small neighborhood store where people ask for food and drinks (biscuits, 
chocolate, fruit, coca-cola, fizzy drinks, sandwiches, candy, gum). Students ask the price of an object. 
They get the price. They give the money. They say, thank you. 

 

3.1. - Grade 3 
Students fulfill the basic instructions in word processing. Examples: They print a short message. They 

copy a short message from the Internet on a document. They save a document. They Google “Lake 
District.” They copy an interesting picture and save it in a document, and then print it. 

 

 – Grade 3 
Students design and write cards for their friends, relatives or students in other classes. They can use 
sample materials from the Internet and special greeting sites. They can use specific American/British 
holidays to write cards (Thanksgiving, Halloween, Boxing Day, President’s Day

http://www.youtube.com/watch?v=aT9tORbbvsI
http://www.youtube.com/watch?v=caZwVE4Ij5I
http://www.youtube.com/watch?v=hA3ClzoslBo
http://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jMX8
http://www.youtube.com/watch?v=HGgsklW-mtg
http://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg
http://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs?v=5oYKonYBujg
http://www.youtube.com/watch?v=ZhODBFQ2-bQ&list=PL7729392BC8A5867D
http://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE&list=PL7729392BC8A5867D&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=OKbpLQp509Y
http://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU
http://www.youtube.com/watch?v=Zu6o23Pu0Do
http://www.youtube.com/watch?v=Sa3-M62nu3w
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