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GHID PRACTIC DE ÎNVĂȚARE A ORTOGRAFIEI ÎN PRIMAR CICLUL 

   prof. pt. înv. primar gr. I PETRU HURDUCACIU 

               Școala Gimnazială „ Florea Bogdan ”- REGHIN – jud. Mureș 

                                            

 Caietele de ortografie  pentru clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a au fost  publicate în mai multe 

ediții la diferite edituri din țară. Ele  se adresează accesibil, atât elevilor cât  și învățătorilor, oferindu-

le un neprețuit instrument de muncă intelectuală, sugerându-le metode active de învățare. Varietatea 

și ingeniozitatea exercițiilor asigură o exprimare menită să formeze și consolideze deprinderile de 

scriere corectă.  

Utilizarea la clasele primare a acestor auxiliare didactice  confirmă adevărul că ciclul primar 

este hotărâtor pentru însușirea corectă a limbii. În ce privește eficiența dovedită la clasă cu mai multe 

generații de elevi, această succintă, densă și remarcabilă operă didactică este în esență o mică 

gramatică practică pentru învățământul primar, fără teoretizări, bazată pe un ansamblu de norme 

structurate ale limbii. Frumos ilustrate, chiar numai răsfoite, „caietele de ortografie captează atenția, 

stârnesc interesul celor mici se recomandă singure fără nevoia unor recenzii sau prezentări. În aceste 

caiete se poate urmări evoluția scrisului fiecărui elev în perioada celor patru ani din învățământul 

primar. Concluzia care se desprinde din prezentarea acestui experiment personal  de   care au 

beneficiat aproximativ  80 000 de elevi din ţară  este că: ” însuşirea scrierii corecte, respectiv a 

ortografiei şi punctuaţiei se poate realiza cu succes  folosindu-l ca auxiliar  în activitatea la clasă, 

scrisul fiind un instrument fundamental al pregătirii temeinice la toate disciplinele”. 

Învăț să scriu corect (cls I) 

             În perioada postabecedară , la care se referă caietul, elevul se află în etapa ”scrisului 

legat”. Exercițiile propuse în caietul de ortografie previn unele greșeli frecvente , care constau în 

scrierea legată a unor cuvinte care urmare a nediferențierii acestora, fie prin omisiuni, inversiuni, 

substituiri sau adăugiri de litere din cauza nediferențierii în vorbire a sunetelor respective. Exercițiile 

de „creație”, „transcriere” de „identificarea și diferențiere” vizează dezvoltarea capacităților de 

exprimare corectă orală și scrisă, îmbogățirea vocabularului prin descoperirea de noi cuvinte. 
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Dezlegarea „careurilor - îi captivează în căutarea soluțiilor, le dezvoltă gândirea, judecata și 

imaginația. Elevul face legături interdisciplinare, corelații între imagine și cuvânt, are momente de 

satisfacții descoperind singuri noțiuni.  

 1. Literele scrise într-o anumită ordine formează… 

    1. 

    1 

2               3. 

       4. 

            5 

  6.  4 5    

  7.          .5 

  8.         5. 

  9. 

1. Stă pe lac şi spune mereu MAC.              6. Semnul sunetului. 

2.Vestitorul primăverii.       7. Luna mărțișorului. 

3. Greierele şi…    8. Pasăre care își cântă numele. 

4. Anotimpul alb.    9. Luminează noaptea pe cer.  

5. Îl împodobim de Crăciun 

.2.Uniți literele ți scrieți propozițiile obținute 
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 3. Completaţi rebusul:                                                                                    

                         4  3    

           5  

2             1     

           4.Completaţi rebusul:                                                                             

            1                1 

                               3        2         

        4                 2                 4      

   5        3                    

          6       6    5.      

Învăţ să scriu corect  (cls  a II-a) 

 În clasa a II-a se urmăreşte folosirea adecvată a semnelor de punctuaţie, scrierea 

grupurilor de litere, scrierea corectă a cuvintelor ce conţin consoana dublă „ n n  ”și  scrierea cu „î” 

și „â” 

Scrierea cu „î” și „ â” 

  1.Completați  literele care lipsesc: _  nceput;    re_nceput;   hotăr_;   cobor_;    

ne_nvăţat ;   ne_ndem _natic; ne_nțeles; ne_nvins;   Rom_nia;   m_ine;  p_ine. 
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  2.Scrieți  cuvinte cu sens opus,după model: 

    întrecut - neîntrecut               împăcat -    _________________ 

  învins  _______________   înțeles -      __________________ 

 5.Scrieți  cuvinte după model: 

      de + împărţit -    deîmpărţit     ne + început -   ___________________ 

      ne + încetat   -    ____________          ne + întrecut -  ____________________ 

Învăț  să  scriu  corect ( cls  a III-a 

 Etapa gramaticală (clasele III-IV) În această etapă se lărgeşte baza cunoştinţelor teoretice, 

prin precizarea şi definirea lor, pornind de la observarea deliberată a faptelor de limbă. 

Substantive care se scriu cu 

“i” şi “ii” la sfârşit 

 2.Formaţi  pluralul substantivelor, după model: 

singular         plural 

( un) codru   -        (nişte) codri ,       (toţi) codrii                        

 (un) membru   -        _________________________ 

4.Despărţiţi  în silabe substantivele: 

  pomi   -  _________________ ochi   - _________________ 

  pomii  -  _________________ ochii  - _________________ 

Învăț să scriu corect (cls a IV-a) 

CRATIMA (liniuţa de unire) 

 

Capitolul consacrat cratimei vine în sprijinul elevilor, care, chiar fără să posede cunoştinţe de 

gramatică, îşi pot forma deprinderi temeinice de scriere corectă, dacă urmăresc modelele prezentate 

şi rezolvă corect exerciţiile . 

 Cazurile  prezentate de folosire a liniuţei de unire sunt: 

       - grupurile verb-pronume şi pronume-verb; 
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   - verbul “ a fi” şi cratima; 

    - cuvintele: “ce,care,cine “ şi cratima; 

    - cuvântul “nu” şi cratima; 

    - cuvintele de legătură şi cratima. 

Relație - pronume - verb  verb-mie 

   El îmi aduce flori. El mi-aduce flori. 

   Cui aduce flori?    ___________________________ 

            Care cuvinte arată cui aduce flori?___________________________ 

                Deci: „mie”,”îmi „şi „mi –” au acelaşi înţeles 

1.Scrieţi propoziţiile cum se rostesc mai scurt, notând silabele: 

Ea îmi aduce cărţi.   ------6 silabe  El mi-aduce cărți 

Ea mi-aduce cărţi.  ----- 5 silabe  ________________________________ 

El  îmi aduce flori.  ------6 silabe  ________________________________ 

Tu îmi dai cartea.   -----  5 silabe  Tu-mi dai cartea.    ----   4 silabe 

Ana îmi dă plasa.   ------  6 silabe  ________________________________ 

2.Scrieţi propoziţiile cum se rostesc mai scurt: 

Eu am amintit poezia.   (mie)  Eu mi-am amintit poezia. 

Tu ai dat o carte.   (mie)         __________________________________ 

El a spus o poveste.    (mie)         __________________________________    

Voi aţi dat voie.    (mie)           ___________________________________ 

Ei au adus flori.    (mie)          ___________________________________ 

El ar cere bani.     (mie)          ___________________________________ 

Eu aş cumpăra ceva.    (mie)           ___________________________________ 
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