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DESPRE INSTRUMENTAR
Pe măsură ce copiii învață să citească și să scrie, ei progresează de-a lungul unor căi predictibile
de dezvoltare încurajați de instruirea, îndrumarea și sprijinul de care beneficiază. Scopul evaluării
literației emergente, precum și al nivelului de citire, în general, este să identificăm unde se
situează copilul de-a lungul continuumului dezvoltării sale și să identificăm modul cel mai potrivit
în care poate progresa cu dezvoltarea competențelor sale de literație.
Acest caiet nu este menit să faciliteze exersarea cititului. El a fost gândit ca un instrument de
evaluare autentică și de înregistrare a competențelor de literație ale elevului la diferite momente.
Caietul de evaluare a nivelului de literație cuprinde două seturi de instrumente:

Evaluarea literației emergente
Inventarul Informal de Citire

Primul instrument este util pentru copiii care intră în clasa pregătitoare. Ocazional, putem fi nevoiți
să-l folosim și cu elevii mai mari, care au dificultăți serioase în dezvoltarea abilităților de citire.
Cel de-al doilea instrument este destinat elevilor din clasele I-IV.
Odată ce am realizat evaluarea, funcție de constatările extrase din analiza rezultatelor, putem
decide dacă elevul are nevoie de sprijin suplimentar sau de demersuri mai accelerate de
dezvoltare. Pentru acei elevi care - față de nivelul clasei sau al programei - arată rămâneri în
urmă ce necesită intervenții unu la unu sau în grup mic, recomandăm întocmirea unui plan
personalizat de dezvoltare a literației. Acest plan se întocmește pe baza evaluării nivelului de
literație pentru a asigura coerența parcursului său, atât în clasă (prin diferențierea sarcinilor), cât
și în afara ei și urmărește țintirea cât mai precisă a problemelor care frânează dezvoltarea sa.
Vă recomandăm să tipăriți un caiet cu tot cu fișe pentru fiecare elev din clasa
dumneavoastră. Astfel, cu fiecare nouă evaluare veți acumula tot mai multe informații pentru a
sprijini eficient dezvoltarea competențelor de literație ale fiecăruia. Ca să surprindeți progresul
elevilor de la o evaluare la alta, Inventarul Informal de Citire are câte două variante de teste pe
fiecare nivel (.1 și .2; de exemplu, 1.1 și 1.2, 3.1 și 3.2). Varianta .1 se utilizează la prima evaluare
(momentul T1), iar varianta .2 la re-evaluare pe același nivel (momentul T2).
Organizarea acestui caiet este oarecum liniară, dar este important să vă folosiți înțelepciunea
pentru a decide ce evaluări se aplică la fiecare copil și în ce ordine.
Fișele de evaluare pot fi descărcate și printate integral printr-un click aici
sau simbolul

de pe fiecare pagină a caietului.

Nu uitați!
Puteți să reveniți oricând la cursul online Evaluarea formativă a literației timpurii pentru a vă
clarifica întrebări legate de aplicarea la clasă a acestor instrumente.
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EVALUAREA
LITERAȚIEI EMERGENTE
În primele săptămâni ale clasei pregătitoare, când sunteți în perioada de cunoaștere a elevilor din
clasa voastră, folosiți instrumentul de evaluare a literației emergente pentru a afla cu ce „bagaj de
literație” pornește la drum fiecare copil. Acest set de instrumente evaluează cele mai importante
aspecte ale abilităților de literaţie emergentă ale unui copil:
1. NOȚIUNI DESPRE TEXTUL TIPĂRIT
2. RECUNOAȘTEREA ȘI REPRODUCEREA ALFABETULUI
3. NOȚIUNEA DE CUVÂNT
4. SEGMENTAREA FONEMICĂ
5. RECUNOAȘTEREA CUVINTELOR
Astfel, veți obține o serie de date despre fiecare copil în parte, ceea ce se va constitui într-o reală
oglindă a situației clasei la început de drum de învățare structurată a citit-scrisului. Mai jos vă
recomandăm o serie de întrebări care să vă ajute să reflectați la finalul acestui demers de
evaluare diagnostică.

ÎNTREBĂRI DE REFECȚIE
Ce știu despre copiii care au obținut punctajele cele mai mici, despre familiile lor, despre
timpul petrecut la grădiniță, despre preferințele lor? Cum pot afla mai multe despre ei? Cum
voi putea folosi ceea ce știu sau voi afla despre ei pentru a-i sprijini cât mai bine să
progreseze?
Ce abordări ale predării citit-scrisului va trebui să utilizez pentru a-i ajuta pe toți elevii?
Ce tipuri de resurse materiale îmi sunt necesare obligatoriu pentru a putea lucra diferențiat cu
elevii?
Cine va avea cel mai probabil nevoie de cel mai mult sprijin unu-la-unu? Cine mă va putea
ajuta să ofer sprijin unu-la-unu sau în grupuri mici?
Ce tipuri de activități de învățare voi folosi pentru a facilita colaborarea între copiii mai
avansați și cei mai lenți?
Care sunt lucrurile pe care le vor putea face independent unii copii, însă nu toți?
Unde îmi propun să ajungă cei trei copii cu cele mai mici punctaje obținute la evaluarea
inițială până la sfârșitul semestrului?
Unde îmi propun să ajungă cei trei copii cu cele mai mari punctaje până la sfârșitul
semestrului?
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NOȚIUNI DESPRE TEXTUL
TIPĂRIT
EXAMINATOR:
DATA:
1.CUNOȘTINȚE DESRE CUM SE ȚINE O CARTE
Înmânați elevului cartea, ținând cotorul spre el. Spuneți-i: „Vom citi această carte. Arată-mi cum ții
cartea.” Acordați un punct elevului dacă va ține cartea cu fața în sus.
SCOR:

/1

OBSERVAȚII:
2.CUNOŞTINŢE DESPRE FAPTUL CĂ SE CITEŞTE TEXTUL, NU IMAGINILE
Arătați elevului o pagină dublă cu text pe o parte și ilustrație pe cealaltă. Spuneți-i: „Arată-mi unde
citim.” Acordați-i 1 punct dacă elevul arată corect.

SCOR:

/1

OBSERVAȚII:
3.ORIENTAREA ÎN PAGINA TIPĂRITĂ
Arătați elevului o pagină cu două-trei rânduri de text. Spuneți-i: „Arată-mi unde începem să citim.
Cum continuăm?” Acordați-i 1 punct dacă arată că citim de la stânga la dreapta și de sus în jos.
SCOR:

/1

OBSERVAȚII:
4.ÎNȚELEGEREA NOȚIUNII DE CUVÂNT
Căutați o pagină care are un rând de text. La început, luați câte un cartonaș în fiecare mână și
spuneți: „Iată, pot să țin cartonașele așa încât între ele să vezi doar un cuvânt. Încearcă și tu.”
Acordați-i 1 punct dacă elevul delimitează un cuvânt în spațiul dintre cartonașe.
SCOR:

/1

OBSERVAȚII:
5.ÎNȚELEGEREA NOȚIUNII DE LITERĂ
Luați câte un cartonaș în fiecare mână și spuneți: „Iată, pot să țin cartonașele astfel încât între ele
să vezi doar o literă. Încearcă și tu. Arată-mi o literă.” Acordați 1 punct dacă elevul indică o literă.
SCOR:

/1

OBSERVAȚII:
6.CUNOŞTINŢE DESPRE SEMNELE DE PUNCTUAŢIE
Găsiți o pagină care are un punct, un semn de întrebare, de exclamare sau linie de dialog.
Spuneți: „Arată-mi un semn de punctuație.” Acordați-i 1 punct dacă indică un semn de punctuație.
SCOR:

/1

OBSERVAȚII:
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DESCARCĂ FIȘA 1

DESCARCĂ FIȘA 2

EXAMINATOR:

RECUNOAȘTEREA ȘI
REPRODUCEREA
ALFABETULUI

DATA:

1.CUNOAȘTEREA LITERELOR MARI DE TIPAR
Oferiți elevului Fișa 1 – Cunoașterea alfabetului - literele mari și spuneți: „Arată și spune toate
literele pe care le recunoști.” Se continuă până la finalizarea celor 31 de litere din alfabet.
Marcați în lista de mai jos literele identificate corect de elev. Acordați 1 punct pentru fiecare literă
mare identificată corect.

SCOR:

/31

OBSERVAȚII:

2.CUNOAȘTEREA LITERELOR MICI DE TIPAR
Oferiți elevului Fișa 2 – Cunoașterea alfabetului - literele mici și spuneți: „Arată și spune toate
literele pe care le recunoști.” Se continuă până la finalizarea celor 31 de litere din alfabet.
Marcați în lista de mai jos literele identificate corect de elev. Acordați 1 punct pentru fiecare literă
mică identificată corect.

SCOR:

/31

OBSERVAȚII:
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3.REPRODUCEREA ALFABETULUI
Puneți deoparte fișele folosite mai sus. Oferiți elevului o coală de scris. Dictați rar și cu răbdare
literele. Așteptați câte 10-15 secunde ca elevul să scrie câte o literă. Nu îl corectați dacă
greșește, doar treceți la următoarea literă. (Puteți spune: „Mergem mai departe.”) Spuneți-i
elevului că poate să scrie cu litere mici sau mari, de mână sau de tipar.
Marcați în lista de mai jos literele scrise corect de elev. Acordați câte 1 punct pentru fiecare literă
scrisă corect.

SCOR:

/31

OBSERVAȚII:
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DESCARCĂ FIȘA 3

NOȚIUNEA DE
CUVÂNT
EXAMINATOR:
DATA:
Începeți prin a ajuta copilul să memoreze poezia pe baza auzului, fără a-i arăta forma
scrisă. Când elevul poate spune poezia din memorie, arătați-i forma scrisă. Citiți-i poezia
rar, indicând fiecare cuvânt pe măsură ce îl rostiți. Explicați elevului că doriți să „citească”
poezia așa cum ați procedat și dumneavoastră, indicând fiecare cuvânt rostit:

ÎN POIANA DIN PĂDURE
AVEAU CASĂ DOI PITICI.
VINE PUPĂZA ȘI SPUNE:
„VREAU SĂ STAU ȘI EU AICI!”
1.INDICAREA CORECTĂ A CUVINTELOR
INDICĂ TOATE CUVINTELE

SCOR
/1

Arată fiecare cuvânt pe rândul 1.

/1

Arată fiecare cuvânt pe rândul 2.

/1

Arată fiecare cuvânt pe rândul 3.

/1

Arată fiecare cuvânt pe rândul 4.

2.IDENTIFICAREA CORECTĂ A CUVINTELOR
INDICĂ TOATE CUVINTELE

SCOR

Cereţi elevului să arate cuvintele poiana și pădure.

/2

Cereţi elevului să arate cuvintele doi și pitici

/2

Cereţi elevului să arate cuvintele vine și pupăza.

/2

Cereţi elevului să arate cuvintele vreau și aici.

/2
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O CARTE
2 CARTONAȘE

SEGMENTAREA
FONEMICĂ
EXAMINATOR:
DATA:
Începeți prin a spune: „Acum ne vom juca cu niște cuvinte. Eu voi spune un cuvânt și te rog să îl
desfaci în părți. De exemplu, dacă eu spun: „pat”, tu va trebui să spui /p/, /a/, /t/. Să încercăm
câteva cuvinte împreună.”
Pentru runda de exersare, pronunțați următoarele cuvinte, pe rând: sare, duc, sac. Cereți elevului
să rostească fiecare sunet așa cum ați procedat și dumneavoastră când ați pronunțat /p/, /a/, /t/.
Dacă nu segmentează un cuvânt corect, spuneți-i: „Ascultă cum pronunț eu, urmărește-mi gura.”
Segmentați cuvântul corect și cereți elevului să repete segmentarea. Treceți acum la testare.
Atenție, nu se punctează răspunsurile parțial corecte.

LISTĂ
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SCOR

DOI (3)

/1

JOS (3)

/1

CORN (4)

/1

LAC (3)

/1

ALB (3)

/1

MOȘ (3)

/1

NOU (3)

/1

RÂU (3)

/1

BRAD (4)

/1

POȚI (4)

/1

RĂU (3)

/1

PIX (4)

/1

DESCARCĂ FIȘA 4

RECUNOAȘTEREA
CUVINTELOR

DESCARCĂ FIȘA 5

EXAMINATOR:
DATA:
Arătați elevului pe rând cuvintele din Fișa 4 și Fișa 5 și cereți-i să le citească. Subliniați în listele
de mai jos cuvintele citite corect. Acordați elevului câte un punct pentru fiecare cuvânt citit corect.

CUVINTE UȘOR DECODABILE

CUVINTE UȘOR RECUNOSCUTE

LISTĂ

LISTĂ

SCOR

SCOR

NOI

/1

STOP

/1

ARE

/1

COCA-COLA

/1

SUC

/1

ORAR

/1

BANI

/1

LEI

/1

APA

/1

LAPTE

/1

AC

/1

PÂINE

/1

MAMA

/1

BANCĂ

/1

MERE

/1

METEO

/1

CAL

/1

SPORT

/1

TATA

/1

SALĂ

/1
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O CARTE
2 CARTONAȘE

FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE A
REZULTATELOR
EXAMINATOR:
DATA:
1.NOȚIUNI DESPRE TEXTUL TIPĂRIT
PUNCTAJ TOTAL:

/6

OBSERVAȚII:

2.RECUNOAȘTEREA ȘI REPRODUCEREA ALFABETULUI
PUNCTAJ TOTAL:

/93

OBSERVAȚII:

3.NOȚIUNEA DE CUVÂNT
PUNCTAJ TOTAL:

/12

OBSERVAȚII:

4.SEGMENTAREA FONEMICĂ
PUNCTAJ TOTAL:

/12

OBSERVAȚII:

5.RECUNOAȘTEREA CUVINTELOR
PUNCTAJ TOTAL:

/20

OBSERVAȚII:

TOTAL:
12

/143

INVENTAR INFORMAL
DE CITIRE
Inventarul informal de citire se utilizează pentru evaluarea nivelului de citire în termeni de viteza
citirii, acuratețea citirii și comprehensiunea celor citite, la elevii din clasele I-IV.
Acest instrumentar se compune din două părți mari, fiecare cu câte două seturi de itemi (.1 și .2)
pe același nivel:
- lista de cuvinte (7 niveluri distincte - de la 0 la 6) pentru cunoașterea premizelor citirii fluente;
- texte (8 niveluri - de la PP la 6).
Aplicarea celor două instrumente ne oferă o imagine completă a competențelor de citire ale
copilului la momentul evaluării. Scopul evaluării este întotdeauna stabilirea nivelului său de
instruire, pentru a ne putea situa cu demersurile de învățare în zona proximei sale dezvoltări.
Nivelul de instruire este delimitat de cel mai ridicat nivel independent (acolo copilul citește și
înțelege cele citite fără a întâmpina nicio problemă) și cel mai scăzut nivel de frustrare (acolo
copilul citește cu mari greutăți și nici măcar cu ajutorul unui cititor mai avansat sal al profesorului
nu poate progresa deoarece provocările sunt prea multe și prea mari).
Evaluarea demarează cu aplicarea listei de cuvinte corespunzătoare ultimei clase absolvite, iar
după stabilirea nivelul independent cel mai ridicat pe baza acestei probe, se trece la textul aferent
acestui nivel. Interpretarea rezultatelor evaluării ne va comunica nivelul de instruire: unii copii s-ar
putea să citească rapid, dar cu multe greșeli sau fără a înțelege ce citesc, alți copii s-ar putea să
citească lent, dar corect - cu sau fără înțelegere. Pentru a le oferi sprijin eficient pentru progres,
unele demersuri se vor putea realiza în clasă, prin instruire diferențiată, alte s-ar putea să
necesite lucru unu la unu sau în grup mic.
Întrebări de reflecție
Ce știu despre copiii care au cel mai scăzut nivel de instruire, mult sub nivelul programei
școlare? Ce știu despre preferințele și interesele lor? Dar despre mediul lor familial? Cum pot
afla mai multe despre ei? Cum voi putea folosi ceea ce știu sau îmi propun să aflu despre ei
pentru a-i sprijini cât mai bine să progreseze?
Ce abordări ale predării citit-scrisului va trebui să utilizez pentru a-i ajuta pe toți elevii?
Ce tipuri de resurse materiale îmi sunt necesare obligatoriu pentru a putea lucra diferențiat cu
elevii?
Cine are nevoie de sprijin susținut unu-la-unu? Cine necesită un plan de intervenție
personalizat? Cine mă va putea ajuta să ofer sprijin unu-la-unu /în grupuri mici?
Ce activități de învățare pot folosi pentru a facilita colaborarea între copiii mai avansați și cei
mai lenți?
Unde îmi propun să ajungă cei trei copii cu cel mai scăzut nivel de instruire până la sfârșitul
semestrului?
Unde îmi propun să ajungă cei trei copii cu cel mai ridicat nivel de instruire până la sfârșitul
semestrului?
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LISTELE
O CARTE
DE CUVINTE
2 2CARTONAȘE
CARTONAȘE

RECUNOAȘTEREA
INSTANTANEE A
CUVINTELOR
Porniți cu lista de cuvinte corespunzătoare ultimei clase absolvite (de exemplu, un elev
actualmente în clasa a II-a va primi lista de cuvinte 1.1; un elev în clasa 1 va primi lista de cuvinte
0.1 etc.). Urcați sau coborâți la niveluri succesive până stabiliți nivelul independent cel mai ridicat
pe baza listei de cuvinte.
Arătați cuvintele din listă descoperindu-le pe rând câte o fracțiune de secundă. Dacă elevul
recunoaște imediat cuvântul, bifați pe coloana „rapid”. Dacă nu recunoaște cuvântul, redescoperiți-l și cereți-i să-l citească fără limită de timp. Dacă îl citește corect, marcați pe coloana
„nelimitat”. Dacă îl greșește, în oricare din cazuri, notați pe coloana corespunzătoare ce a citit.
Folosiți cartonașe pentru a descoperi pe scurt fiecare cuvânt. Nivelul de citire se stabilește pe
baza cuvintelor recunoscute rapid și corect (nu se adună la punctaj cele citite în timp nelimitat,
chiar dacă au fost citite corect).

3

14

DESCARCĂ
FIȘA 4 & 5
LISTA 0.1

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 0.1

15

DESCARCĂ
LISTA 0.2

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 0.2

16

DESCARCĂ
FIȘA 4 & 5
LISTA 1.1

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 1.1

17

DESCARCĂ
LISTA 1.2

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 1.2

18

DESCARCĂ
FIȘA 4 & 5
LISTA 2.1

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 2.1

19

DESCARCĂ
LISTA 2.2

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 2.2

20

DESCARCĂ
FIȘA 4 & 5
LISTA 3.1

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 3.1

21

DESCARCĂ
LISTA 3.2

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 3.2

22

DESCARCĂ
LISTA 4.1

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 4.1

23

DESCARCĂ
O
CARTE
LISTA 4.2
2 CARTONAȘE

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 4.2

24

DESCARCĂ
FIȘA 4 & 5
LISTA 5.1

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 5.1

25

DESCARCĂ
O CARTE
LISTA 5.2
2 CARTONAȘE

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 5.2

î

26

DESCARCĂ
FIȘA 4 & 5
LISTA 6.1

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 6.1

27

DESCARCĂ
LISTA 6.2

LISTE DE CUVINTE
NIVEL 6.2

28

FIȘA
TEXTE
4&5

EVALUAREA CITITULUI
ȘI A COMPREHENSIUNII
Căutați pagina cu textul care corespunde celui mai ridicat nivel independent de citire al elevului
conform scorului obținut la recunoașterea cuvintelor (cu alte cuvinte, nivelul cel mai ridicat la care
elevul nu a făcut mai mult de două greșeli la recunoașterea rapidă a cuvintelor):
1. Introduceți textul purtând o scurtă discuție cu elevul și cereți-i apoi să citească textul cu voce
tare. Scopul este stabilirea familiarității sale cu vocabularul specific din text.
2. Folosiți un cronometru pentru a măsura timpul de citire. Calculați viteza de citire (numărul de
cuvinte citite corect X 60 de secunde / numărul de secunde realizat de copil).
3. Pe măsură ce elevul citește textul, marcați greșelile pe care le face. Numărați cuvintele
greșite. Dacă elevul s-a autocorectat, nu marcați cuvântul ca fiind greșit.
4. Adresați întrebările de comprehensiune și marcați răspunsurile corecte pe fișa de răspuns.
5. Opțional, dacă textul se dovedește prea dificil pentru elev (în ciuda stabilirii corecte a nivelului
independent pe baza listei de cuvinte), citiți-i textul și apoi adresați-i întrebările de
comprehensiune. Scopul acestui demers este stabilirea nivelului de comprehensiune a
textului audiat.
6. Funcție de nivelul stabilit pe baza primul text citit, continuați să urcați sau să coborâți pe
nivelurile succesive pentru a stabili cât mai clar cel mai ridicat nivel independent și cel mai
scăzut nivel de frustrare: cele două vor delimita nivelul de instruire, adică acel nivel unde
elevul progresează în condiții optime.
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DESCARCĂ
TEXT PP.1

TEXT
NIVEL PP.1
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:
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CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text PP.1
Fructele
Ana are mere.
Ina are pere.
Rică are mure.
Mara are prune.
Tu vrei alune?
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare
Nivel independent

0 greșeli

Nivel de instruire

1-2 greșeli

Nivel de frustrare

3 greșeli sau peste
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Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

DESCARCĂ
FIȘA 4 & 5
TEXT PP.2

TEXT
NIVEL PP.2
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:
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CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text PP.2
Cum sunt eu?
Casa este mare.
Cana este mică.
Vaca este mare.
Pisica este mică.
Eu cum sunt?
Mare sau mică?
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare
Nivel independent

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

0 greșeli

Nivel de instruire

1-2 greșeli

Nivel de frustrare

3 greșeli sau peste
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ODESCARCĂ
CARTE
2 CARTONAȘE
TEXT 0.1

TEXT
NIVEL 0.1
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

33
INTRODUCEREA TEXTULUI
Citește următoarea povestire, ca să vezi ce animale au văzut doi copii care au mers la circ. După
ce termini de citit, îți voi pune câteva întrebări.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Ai fost vreodată la circ? Ce ai văzut acolo? (animale, clovni etc.)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 0.1.
La circ
Marcela și Mircea merg la circ.
Aici sunt multe animale. Leul sare prin cerc. Maimuța se dă uța. Ursul merge pe bicicletă.
Cinci arici fac tumbe.
Ce frumos este la circ!
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Unde merg Marcela și Mircea? (la circ) Rememorare
2. Ce animale văd ei la circ? (leu, maimuță, urs și arici) Rememorare
3. Ce face ursul? (merge pe bicicletă) Rememorare
4. În propoziția „Cinci arici fac tumbe”, ce înseamnă „fac tumbe”? (se dau peste cap) Vocabular
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

1 greșeală

4 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

2 greșeli

3 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

3 greșeli

2 corecte

Nivel independent
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Înțelegerea
textului audiat

3 răspunsuri corecte

DESCARCĂ
FIȘA 4 & 5
TEXT 0.2

TEXT
NIVEL 0.2
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

33
INTRODUCEREA TEXTULUI
Multor oameni, dar şi copiilor, le place să meargă la cinematograf. Oamenii de obicei vor să vadă
filme, iar copiii desene animate. Citeşte această povestire, ca să vezi ce a făcut un băieţel la
cinema. După ce termini de citit, îți voi pune câteva întrebări.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
De ce merg oamenii şi copiii la cinematograf?(să se distreze, să se relaxeze, să vadă filme etc.)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 0.2.
La cinema
Viorel se duce la cinema. Mama îl însoţeşte.
Copilul vrea să vadă un desen animat.
Pe ecran apare un animal ciudat. Este un Parabumbozaur.
- Nu te teme, mamă! Te apăr eu!
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Unde merge Viorel? (la cinema) Rememorare
2. Ce vrea el să vadă? (un desen animat) Rememorare
3. Cum se numeşte animalul ciudat? (Parabumbozaur) Rememorare
4. În propoziţia „Mama îl însoţeşte”, ce înţelegi prin „îl însoţeşte”? (merge cu el) Voc.
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

1 greșeală

4 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

2 greșeli

3 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

3 greșeli

2 corecte

Nivel independent

Înțelegerea
textului audiat

3 răspunsuri corecte
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ODESCARCĂ
CARTE
2 CARTONAȘE
TEXT 1.1

TEXT
NIVEL 1.1
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

70
INTRODUCEREA TEXTULUI
Unor oameni le place să meargă la pescuit. De obicei pescarii stau pe malul apelor și de acolo își
aruncă undițele în larg. Citește următoarea povestire ca să afli ce au pățit doi prieteni care au
plecat la pescuit. După ce termini de citit, îți voi pune câteva întrebări despre ea.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Ce unelte folosește un pescar? (undiță, cârlige, momeală etc.)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 1.1.
La pescuit
Doi prieteni au plecat la pescuit.
Au pus momeala. Au aruncat undițele, dar nu au prins decât: o gheată, o sticlă, o pungă.
- La mal nu este pește! zice Ionel.
- Să pescuim în larg! sugerează Gigel.
Au găsit o barcă. Au vâslit și… apa a umplut barca pe jumătate. Cei doi erau în apă până la
brâu. Erau speriați.
Noroc că apa nu era mai adâncă!
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Unde au plecat cei doi prieteni? (la pescuit) Rememorare
2. În propoziția „Au pus momeala”, ce înseamnă „momeală”? (mâncare pentru pești) Vocabular
3. În propoziția „Să pescuim în larg!”, ce înseamnă „în larg”? (în mijlocul lacului) Vocabular
4. De ce credeți că nu găseau pește la mal? (pentru că era mizerie) Deducție
5. Cu ce au ajuns în mijlocul lacului? (cu o barcă) Rememorare
6. Ce puteau păți băieții dacă apa ar fi fost mai adâncă? (se puteau îneca) Deducție
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GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Înțelegerea
textului audiat

Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Nivel independent

0-3 greșeli

6 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

4-8 greșeli

4-5 corecte

Nivel de frustrare

9 greșeli

3 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

2

2

2

5 răspunsuri corecte

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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ODESCARCĂ
CARTE
2 CARTONAȘE
TEXT 1.2

TEXT
NIVEL 1.2
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

65
INTRODUCEREA TEXTULUI
De ziua ta, de obicei, organizezi o petrecere. Citește povestea și află cum şi-a sărbătorit Micul
Arici ziua lui. După ce termini de citit, îți voi pune câteva întrebări despre această povestire.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Cu ce ocazie dau oamenii petreceri? (de ziua lor, de sărbători etc.)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 1.2.
Micul Arici
Micul Arici a hotărât să dea o petrecere. Trebuia să adune mâncare pentru invitați.
- Cine mă ajută să adun ciuperci și mere?
- Eu nu! refuză iepurașul.
- Noi avem altceva de făcut! spune bursucul.
Așa că ariciul pregătește singur tot. Era cam supărat.
Spre seară au apărut și ceilalți.
- Am adus un tort de alune!
Ariciul s-a bucurat de cadou.
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. În propoziția „Trebuia să adune mâncare pentru invitați”, ce înseamnă „invitați”? (persoanele
pe care le chemi la petrecere) Vocabular
2. De ce prietenii nu l-au ajutat pe Micul Arici? (pentru că aveau altceva de făcut) Rememorare
3. În propoziția „spune bursucul”, ce este un „bursuc”? (un animal sălbatic) Vocabular
4. Care sunt prietenii ariciului? (iepurașul și bursucul) Deducție
5. De ce Micul Arici era cam supărat? (pentru că prietenii lui nu l-au ajutat; pentru că pregătea
totul singur) Deducție
6. Ce cadou au adus prietenii Micului Arici? (un tort de alune) Rememorare
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FIȘA 4 & 5

GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

Nivel independent

0-5 greșeli

6 răspunsuri corecte

6 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

6-11 greșeli

4-5 corecte

cel puțin 5 corecte

Nivel de frustrare

12 greșeli

3 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

2

2

2

sub 5 corecte

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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ODESCARCĂ
CARTE
2 CARTONAȘE
TEXT 2.1

TEXT
NIVEL 2.1
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

104
INTRODUCEREA TEXTULUI
Uneori se poate întâmpla să ai nevoie de ajutor și să-l primești de la cine te aștepți mai puțin.
Citește această povestire și vei afla ce a pățit Georgiana. Când termini de citit îți voi pune niște
întrebări despre text.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Ce înseamnă a da cuiva „o mână de ajutor”? (A ajuta pe cineva atunci când are nevoie.)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 2.1.
O mână de ajutor
Este dimineață Copiii sunt în clasă. Georgiana nu a ajuns încă.
- Ce s-a întâmplat? Ea ajunge prima! șopteau colegii.
Au trecut trei ore. Locul Georgianei era gol. Doamna învățătoare a aflat că fetița și-a
fracturat un picior.
-Ce putem face noi?
-Să mergem la ea. Sigur va lipsi mult timp!
-Suntem prea mulți!
-Puteți să mergeți în fiecare zi câte doi!
Au stabilit cine și când să meargă să îi ducă temele.
Timpul a zburat repede. Georgiana s-a întors la școală. Era foarte fericită. Și-a dat seama
că prietenul la nevoie se cunoaște! Ea chiar avea prieteni: toți colegii.
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. De ce Georgiana nu a venit la școală? (Pentru că și-a fracturat piciorul.) Rememorare
2. În propoziția „Ea ajunge prima șopteau colegii” ce înțelegi prin „șopteau”? (Vorbeau încet.)
Vocabular
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3. Ce au hotărât copiii să facă pentru a o ajuta pe Georgiana? (Să meargă la ea acasă.)
Rememorare
4. De ce au decis să meargă câte doi la ea în vizită? (Pentru că ar fi fost prea mulți dacă
mergeau deodată.) Deducție
5. Cum crezi că o ajutau colegii pe Georgiana? (Îi duceau temele) Deducție
6. Ce înseamnă „Timpul a zburat repede”? (Timpul a trecut repede.) Vocabular
7. De ce Georgiana era fericită? (Pentru că avea prieteni.) Rememorare
8. De ce se spune în text că „prietenul la nevoie se cunoaște”? (Pentru că au ajutat-o atunci
când a avut nevoie.) Deducție

GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

Nivel independent

0-6 greșeli

8 răspunsuri corecte

8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

7-14 greșeli

6-7 corecte

6-7 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

15 greșeli

5 corecte

5 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

3

3

2

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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ODESCARCĂ
CARTE
2 CARTONAȘE
TEXT 2.2

TEXT
NIVEL 2.2
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

111
INTRODUCEREA TEXTULUI
Uneori avem multe lucruri de învățat de la animale. Dacă citești textul de mai jos vei afla ce a
învățat Cristina. Când termini de citit îți voi pune niște întrebări despre text.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Ce înseamnă cuvântul „prisacă”? (explicați dacă nu știe.)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 2.2.
O vizită la prisacă
- Tată, mă iei la pădure? Îmi doresc să merg la prisacă!
- Bine, numai să fii curajoasă. Uneori albinele te atacă pe neașteptate.
- Voi purta mască. Voi fi atentă.
Tata a luat-o cu el pe Cristina. Fetița era bucuroasă. A descoperit cum
trăiesc albinele, cum este un fagure încărcat cu miere. A urmărit fascinată forfota din stup.
S-a speriat când încercau să o atace albinele. Tatăl său a sfătuit-o ce să facă.
Seara s-a întors acasă. A povestit cum trăiesc albinele, cât de harnice sunt. Acum a înțeles
Cristina ce interesantă este viața albinelor. S-a gândit la vorba bunicii: „să fii harnic ca o
albină”.
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Unde îşi dorea Cristina să meargă? (la prisacă) Rememorare
2. De ce Cristina trebuia să fie curajoasă? (uneori albinele sunt periculoase) Deducție
3. Cum putea Cristina să se protejeze de albinele agresive? (să poarte mască) Deducție
4. Când s-a speriat Cristina? (când încercau să o atace albinele) Rememorare
5. De ce crezi că era Cristina bucuroasă? (pentru că tata a luat-o cu el la prisacă) Deducție
6. Ce înțelegi prin cuvântul „fagure” în propoziția „a văzut cum este un fagure încărcat cu
miere.”? (locul unde albinele depozitează mierea) Vocabular
7. În propoziția „Tatăl său a sfătuit-o ce să facă” ce înțelegi prin expresia „a sfătuit-o”?
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(a îndemnat-o, i-a spus, a povăţuit-o) Vocabular
8. Ce a povestit fetița când s-a întors acasă? (cum trăiesc albinele, cât de harnice sunt)
Rememorare
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

Nivel independent

0-6 greșeli

8 răspunsuri corecte

8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

7-14 greșeli

6-7 corecte

6-7 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

15 greșeli

5 corecte

5 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

3

3

2

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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ODESCARCĂ
CARTE
2 CARTONAȘE
TEXT 3.1

TEXT
NIVEL 3.1
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

144
INTRODUCEREA TEXTULUI
Dacă nu te concentrezi atunci când îți faci temele se pot întâmpla tot felul de lucruri. Dacă citești
textul de mai jos vei afla povestea lui Alex. Când termini de citit îți voi pune niște întrebări despre
text.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Cum este indicat să-ți scrii temele? (cu atenție, cu răbdare, îngrijit etc.)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 3.1.
Pata buclucașă
Alex își scrie temele. Din greșeală a vărsat călimara. O pată mare de cerneală a apărut pe
tricoul său. „Ce mă fac acum?” s-a gândit băiatul. „Ce-o să zică mama?”
Când a văzut ce s-a întâmplat, mama i-a spus:
- Te rog să scoți pata de pe tricou!
„Cum aș putea să scot pata? Nu o să reușesc niciodată!”
Deodată băiatului i-a venit o idee. A luat foarfeca și a scos pata.
- Ce ai făcut cu tricoul tău? a zâmbit mama.
- Am scos pata! a zis Alex fericit.
- Da, dar crezi că o să-l mai poți purta?
După câteva minute, Alex și-a pătat din nou tricoul.
„Nu-mi vine să cred că mi s-a întâmplat din nou. Trebuie să găsesc o soluție.... Aha!”
Băiatul a luat călimara și a vărsat toată cerneala.
Acum tot tricoul era albastru. Problema era rezolvată.
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ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Ce a făcut Alex în timp ce îşi făcea temele? (a vărsat cerneala) Rememorare
2. În propoziția „Din greșeală a vărsat călimara”, ce înțelegi prin cuvântul „călimara”? (sticluță cu
cerneală) Vocabular
3. Cum s-a gândit Alex să scoată pata de cerneală? (a tăiat tricoul) Rememorare
4. Cum îți dai seama că nu s-a supărat mama când Alex și-a tăiat tricoul? (pentru că a zâmbit)
Deducție
5. Ce soluție găsește Alex a doua oară? (să-și vopsească tot tricoul) Rememorare
6. De ce a vărsat Alex călimara pe tricou? (să nu se mai vadă pata) Deducție
7. Ce înțelegi prin expresia „Problema era rezolvată”? (Alex a găsit soluția) Vocabular
8. Cum crezi că era Alex dacă şi-a pătat tricoul de două ori? (neatent, neîndemânatic, grăbit)
Deducție
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

Nivel independent

0-8 greșeli

8 răspunsuri corecte

8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

9-19 greșeli

6-7 corecte

6-7 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

20 greșeli

5 corecte

5 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

3

3

2

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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ODESCARCĂ
CARTE
2 CARTONAȘE
TEXT 3.2

TEXT
NIVEL 3.2
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

204
INTRODUCEREA TEXTULUI
Cum îți poți convinge părinții să te lase să ai un cățel? Dacă citești pasajul de mai jos vei afla
dorința lui Luca. Când termini de citit îți voi pune niște întrebări despre text.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Ce înseamnă să crești un cățel în casă? (să ai grijă de el, să-i dai să mănânce, să-l plimbi, să te
joci cu el)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 3.2.
Dorința
În fiecare zi Luca merge în parc și se întâlnește cu prietenul lui. Azor este un câine
ciobănesc alb cu pete negre, care vine cu stăpânul în parc.
- Mamă, vreau și eu un câine ca Azor!
- Ți-am spus de atâtea ori că nu vreau animale la noi în casă!
Luca știe că mama nu este de acord cu dorința lui și totuși speră...
Într-o zi, lângă toboganul pe care se cățăra mereu, a auzit un sunet ciudat. Se uită în
stânga, se uită în dreapta și vede un cățeluș ghemuit pe jos, care plângea. S-a apropiat de
el și și-a dat seama că e rănit la o lăbuță. L-a luat în brațe și se întreba încurcat: „Ce să fac
acum cu el? Acasă nu-l pot duce!”
Dar totuși cățelușul ajunge în camera lui Luca, unde acesta îl pansează și îl ascunde sub
pat. Apoi pleacă la antrenament. Are ore de tenis.
În acest timp, acasă, mama pregătește cina. Dintr-o dată simte o atingere ușoară pe picior.
Era cățelușul care, atras de mirosul mâncării, venise șchiopătând în bucătărie. Mama îl
mângâie și îi dă să mănânce.
Venind acasă, Luca îi găsește împreună și înțelege că dorința lui s-a îndeplinit. Poate
păstra cățelul.
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ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Cine era prietenul lui Luca? (Azor) Rememorare
2. Cum era cățelușul pe care l-a găsit Luca? (era rănit) Rememorare
3. Lui Luca îi plăcea să se cațere pe tobogan. Ce este un tobogan? (este un obiect pe care te
joci) Vocabular
4. De ce crezi că plângea cățelușul? (îl durea lăbuța ruptă) Deducție
5. De ce a ascuns băiatul câinele? (să nu-l vadă mama) Deducție
6. Ce face Luca după ce aduce câinele în casă? (îl pansează și îl ascunde) Rememorare
7. În propoziția „Apoi pleacă la antrenament”, ce înseamnă cuvântul „antrenament”? (exersarea
unui sport) Vocabular
8. De ce a venit câinele în bucătărie? (era atras de mirosul mâncării; îi era foame) Deducție
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

Nivel independent

0-8 greșeli

8 răspunsuri corecte

toate răspunsurile

Nivel de instruire

9-19 greșeli

6-7 corecte

6-7 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

20 greșeli

5 corecte

5 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

3

3

2

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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CARTE
2 CARTONAȘE
TEXT 4.1

TEXT
NIVEL 4.1
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(B)

(A)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

282
INTRODUCEREA TEXTULUI
Uneori copiii se învinuiesc unii pe alții înainte de a cunoaște adevărul. De aici pornesc multe
certuri, care ar fi putut fi evitate. Dacă vei citi acest text, vei afla ce au pățit niște prieteni. Când
termini de citit îți voi pune niște întrebări despre text.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Ce fructe de pădure cunoști?
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 4.1.
Detectivii
Într-o dimineață frumoasă de vară, cinci prieteni au decis să meargă la cules de zmeură.
Au ajuns repede pentru că erau obișnuiți cu mersul prin hățișul pădurii. Pofticioși, au
început să înghită cu lăcomie boabele rozalii şi parfumate. Apoi au umplut coșulețele.
- Mi-e atât de cald! spuse Dana.
- Și nouă! au răspuns ceilalți.
- Hai să ne răcorim în pârâul din vale! spuse Alin.
Copiii și-au lăsat coșulețele pline la poalele unui stejar lângă pârâu și au intrat în apă. S-au
jucat fără niciun gând până au obosit.
- Ce bună ar fi puțină zmeură! zise Gică.
- Hai să mâncăm zmeura din coșulețe și să culegem alta proaspătă!
- Bine te-ai gândit, Alex!
Când au ajuns la stejar, ce să vadă? Coșulețele erau răsturnate și nici urmă de zmeură...
- Ce s-a întâmplat? strigă disperată Ioana. Care dintre voi a furat zmeura?
- Eu nu!
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- Nici eu!
Copiii au continuat să se certe care dintre ei a furat zmeura.
- Stați așa! Nu vă mai certați! interveni Alex. Dacă niciunul dintre noi nu a furat, atunci
altcineva a luat-o.
- Cine, cine? strigară copiii nedumeriți. Stejarul este departe de cărare! Cine să se fi abătut
de la cărare tocmai până aici?
- Propun să umplem din nou coșulețele și să pândim, poate prindem hoțul.
Zis și făcut. S-au ascuns după un tufiș. Deodată au auzit un zgomot ciudat. Înfricoșați s-au
pitit și mai bine în tufiș. Într-un târziu au prins curaj și s-au uitat spre coșulețe. Surpriză:
trei ursuleți se înfruptau cu poftă din zmeura gata culeasă. Sătui, ursuleții au plecat, iar
copiii s-au întors fericiți spre casă, fără zmeură, dar bucuroși că au aflat „hoțul”.
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Câți copii au mers la cules zmeură? (cinci) Rememorare
2. În propoziția „Au ajuns repede pentru că erau obișnuiți cu mersul prin hățișul pădurii”, ce
înseamnă „hățiș”? (desiș, mărăciniș, pădure foarte deasă) Vocabular
3. În propoziția „Copiii și-au lăsat coșulețele pline la poalele unui stejar”, ce înțelegi prin expresia
„poalele unui stejar”? (sub stejar) Vocabular
4. De ce Ioana a crezut că ceilalți au mâncat zmeura? (deoarece coșurile erau goale) Deducție
5. În propoziția „Cine să se fi abătut de la cărare tocmai până aici?”, ce înțelegi prin expresia: „a
se abate de la cărare”? (a se îndepărta, a părăsi cărarea) Vocabular
6. Cine a mâncat de fapt zmeura? (trei ursuleți) Rememorare
7. De ce copiii s-au întors cu coșulețele goale? (pentru că ursuleții au mâncat zmeura) Deducție
8. De ce crezi că textul se numește „Detectivii”? (deoarece copiii au descoperit hoțul) Deducție

GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

0-10 greșeli

8 răspunsuri corecte

8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

11-20 greșeli

6-7 corecte

6-7 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

21 greșeli

5 corecte

5 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

2

3

3

Nivel independent

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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TEXT 4.2

TEXT
NIVEL 4.2
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

205
INTRODUCEREA TEXTULUI
Uneori ne imaginăm tot felul de lucruri stranii. Citind textul de mai jos vei afla visul unei fetițe.
Când termini de citit îți voi pune niște întrebări despre text.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Ce știți despre roboți? (sunt construiți de om, sunt din metal, ajută oamenii etc.)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 4.2.
Robotot
După o zi întreagă de joacă, Dana intră în camera ei și se așază pe pat să se
odihnească puțin înainte de masă.
Deodată, camera începe să se coloreze în culorile curcubeului. Un sunet venit parcă din
altă lume se aude din ce în ce mai strident dintr-un colț al camerei. Curioasă, se ridică şi
cercetează încăperea să afle cine sau ce scoate acel zgomot. Vede un obiect ciudat.
„Ce-o fi oare? Seamănă cu o cutie, dar uite că are picioare! Are ușă ca și casa, dar nu are
ferestre! În locul lor sunt butoane colorate. Unul clipește. Ia să apăs pe el!”
Mânată de curiozitate, și-a învins teama și a apăsat pe buton.
- Ce dorești, micuță stăpână? a întrebat o voce subțirică.
- Cine vorbește?
- Eu, Robotot. Am venit aici să-ți îndeplinesc dorințele.
- Chiar orice dorință?
- Da. Ajunge să spui cu voce tare ce vrei și eu îți voi da.
- Aș vrea….
În acea clipă totul a dispărut și Dana s-a trezit în vechea ei cameră. S-a ridicat în grabă și la căutat cu disperare pe Robotot. Nu era nicăieri. Atunci Dana a spus hotărâtă:
- Voi construi un astfel de robot! Așa, dorințele tuturor vor fi îndeplinite!
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ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Unde se află Dana? (în camera ei) Rememorare
2. În propoziția „Un sunet venit parcă din altă lume se aude din ce în ce mai strident”, ce
înseamnă cuvântul „strident”? (tare, ascuțit, pătrunzător) Vocabular
3. De ce Dana își cercetează camera? (pentru a afla cine produce acel sunet) Rememorare
4. Cum arată robotul? (ca o cutie cu picioare şi cu butoane colorate) Rememorare
5. În expresia „mânată de curiozitate”, ce înseamnă cuvântul „mânată”? (îndemnată, împinsă)
Vocabular
6. De ce se numea robotul „Robotot” ? (pentru că îndeplinea toate dorințele) Deducție
7. De ce a dispărut robotul? (pentru că era doar în vis și Dana s-a trezit din somn) Deducție
8. Ce fel de robot vrea să construiască Dana? (unul care să poată îndeplini dorințele tuturor
oamenilor) Deducție
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare
Nivel independent

0-10 greșeli

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

8 răspunsuri corecte

8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

11-20 greșeli

6-7 corecte

6-7 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

21 greșeli

5 corecte

5 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

2

3

3

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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CARTE
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TEXT 5.1

TEXT
NIVEL 5.1
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

267

INTRODUCEREA TEXTULUI
Uneori copiii inventează tot felul de povești incredibile pe care le spun celor din jur.
Citește această povestire pentru a afla care este diferența între o astfel de poveste și o
minciună. La sfârșit îți voi pune câteva întrebări despre ceea ce ai citit.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Cum reacționează cei din jur când născocești ceva incredibil? Ce se poate întâmpla dacă
spui asemenea povești? Dar dacă spui o minciună?
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 5.1.
Născocitorii
Doi prieteni stăteau în parc și își povesteau tot felul de scorneli, de parcă s-ar fi
luat la întrecere.
- Odată, când făceam baie în mare, zise Tudorel, m-a atacat un rechin. Eu poc! cu
pumnul, iar el, haț! mi-a înghițit capul.
- Și n-ai murit?
- Nu! Am ieșit din apă și m-am dus acasă.
- Și acum de ce ai cap?
- Mi-a crescut altul.
„A scornit-o strașnic”, gândi Niculăiță care voia să născocească ceva și mai și.
- Bravo, zise el. Știi, odată, pe mine m-a mâncat un crocodil.
- Și acum de ce ești viu?
- Ei, după aia, crocodilul m-a scuipat.
Tudorel vru să spună ceva, dar vecinul lor zise:
- Ce mincinoși! Rușine!
- Dar nu facem rău nimănui. Pur și simplu născocim ca și când am spune povești.
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- Povești! pufni disprețuitor Gheorghiță. Voi mințiți întruna fără rost, eu am mințit cu folos.
Ieri am mâncat toată dulceața dintr-un borcan, dar am pus un pic și pe buzele Ilenuței, care
dormea. Când mama a întrebat cine e vinovatul, am arătat spre ea, așa că Ilenuța a încasato, iar eu nu.
- Ce ticăloșie! Nu mai vrem să vorbim cu tine, spuseră cei doi și plecară.
Trecând pe lângă un chioșc, au început să se scotocească prin buzunare după bani.
Împreună aveau doar pentru o înghețată. S-au grăbit spre casă ca să o împartă frățește.
Ilenuța ședea necăjită pe scările blocului.
- Nu fi tristă! Uite, îți dăm ție înghețata. Noi am mâncat astăzi o mie…
- Cine o să vă creadă? râse fetița. Mai bine o împărțim toți trei.
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Unde stăteau cei doi prieteni? (stăteau în parc) Rememorare
2. Care dintre copii erau „născocitorii”? (Tudorel și Niculăiță) Deducție
3. Cine a mâncat toată dulceața? (Gheorghiță) Rememorare
4. În propoziția „Ce ticăloșie!”, ce înțeles are cuvântul „ticăloșie”? (faptă, urâtă, condamnabilă)
Vocabular
5. De ce fapta lui Gheorghiță era o ticăloșie? (pentru că a pus dulceață pe buzele Ilenuței și apoi
a dat vina pe ea) Deducție
6. În propoziția „S-au grăbit spre casă ca să o împartă frățește”, ce înțelegi prin expresia „a
împărți frățește”?(a împărți în mod egal) Vocabular
7. De ce era tristă Ilenuța? (pentru că a fost pedepsită pe nedrept) Deducție
8. Cum au reușit băieții să o înveselească pe fetiță? (i-au oferit ei înghețata spunând că ei au
mâncat în acea zi o mie de înghețate) Deducție

GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

Nivel independent

0-11 greșeli

8 răspunsuri corecte

8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

12-27 greșeli

6-7 corecte

6-7 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

28 greșeli

5 corecte

5 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

3

3

2

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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TEXT 5.2

TEXT
NIVEL 5.2
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

271
INTRODUCEREA TEXTULUI
Uneori, unii elevi nu-și scriu tema. Ei invocă tot felul de motive mai mult sau mai puțin credibile.
Citește acest text pentru a afla ce se poate întâmpla atunci când crezi că poți păcăli profesorul
nerecunoscând de la început că nu ai scris tema.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Ce li se poate întâmpla elevilor care îi mint pe profesori spunând că și-au scris tema, deși nu au
făcut acest lucru?
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 5.2.
Compunerea
E ora de limba română.
- Cine vrea să citească compunerea? întreabă profesoara.
Câțiva elevi citiră tema stârnind admirația colegilor. Profesoara îi lăudă, apoi zise:
- Citește…Laurențiu!
Băiatul răspunse că a uitat să își scrie tema.
- M-aș fi mirat dacă scriai tu, uitucule! zise profesoara. Citește tu, Alexandrina.
În timp ce fetița citea, Georgel tremura. Fără îndoială că după ea va veni rândul lui. Nu
scrisese nimic. O să-l asculte și pesemne îl va pedepsi.
- Să citească Bogdana, spuse profesoara.
„Am scăpat”, gândi Georgel răsuflând ușurat și se înveseli brusc. „Nu mă mai pune să
citesc.”
Bogdana spuse că n-a scris compunerea și profesoara nemulțumită ceru elevilor să ridice
mâna cine nu a scris. Numără șapte școlari, întrebă pe fiecare de ce nu a scris și îşi notă
explicațiile lor. Georgel nu ridicase mâna, sperând că sună pentru recreație și scapă.
- Citește tu, Georgel!
Băiatul nu își pierdu cumpătul. Deschise caietul și începu:
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- Primăvara a venit pe aripile echinocțiului, când ziua este egală cu noaptea. Văzduhul e
numai miresme, zumzet și culoare.
Profesoarei îi plăcuse cum începuse băiatul compunerea, zâmbi și îl îndemnă să citească
mai departe.
Nu trecu mult și Georgel începu să se bâlbâie, repetă cuvintele, reluă frazele de la capăt,
dar nu le mai repetă ca la început.
- Georgele, ce e cu tine? Ia adu caietul!
Băiatul se fâstâci.
- Am mințit că am scris tema. De fapt nu am scris nimic.
Profesoara se întristă:
- Păcat de tine, ai talent! Rămâi după ore să scrii tema, iar mâine vii cu părinții la școală,
adăugă ea supărată.
Obrajii băiatului parcă luaseră foc. (după Ş. Nedelcu)
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Ce temă aveau de scris elevii la limba română? (o compunere) Rememorare
2. Ce făcea Georgel când Alexandra citea compunerea? (Georgel tremura) Rememorare
3. De ce Georgel a deschis caietul și s-a prefăcut că citește? (să creadă toţi că a scris
compunerea) Deducție
4. Ce înțeles au cuvintele „fără îndoială” în expresia „fără îndoială că după ea va veni rândul
lui”? (cu siguranță, sigur, desigur, precis) Vocabular
5. Despre ce aveau de scris elevii în compunere? (despre primăvară) Deducție
6. De ce băiatul repeta frazele altfel decât le spusese la început? (dacă nu a scris compunerea,
nu mai știa ce spusese la început) Deducție
7. În propoziția „Băiatul se fâstâci”, ce înțelegi prin cuvintele „se fâstâci”? (se zăpăci, se intimidă,
se încurcă) Vocabular
8. De ce obrajii băiatului parcă luaseră foc? (pentru că îi era rușine) Deducție
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

Nivel independent

0-11 greșeli

8 răspunsuri corecte

8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

12-27 greșeli

6-7 corecte

6-7 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

28 greșeli

5 corecte

5 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

2

4

2

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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TEXT 6.1

TEXT
NIVEL 6.1
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

302
INTRODUCEREA TEXTULUI
Oamenii trebuie să protejeze natura și frumusețile ei. Dacă citești acest text, vei afla cum a
procedat un băiețel. Când termini de citit îți voi pune niște întrebări despre text.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
Descrie cum arată un munte. (este înalt, stâncos, împădurit etc.)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 6.1.
Misiune ecologică
Mihai e un băiat pasionat de alpinism. În fiecare an cutreieră munții în căutarea unor locuri
periculoase, unde să-și exerseze iscusința în ale cățăratului.
Vara trecută și-a ales un traseu în Munții Apuseni. Voia să ajungă la Peștera Vulturilor, care
avea intrarea sus pe stâncă. Numai cățărătorii cu experiență puteau ajunge acolo. Era o
ascensiune dificilă, însă Mihai era obișnuit cu încercările.
Era foarte hotărât să exploreze peștera. Și-a luat echipamentul și a ales traseul pe peretele
stâncii. După ce a găsit un loc potrivit, a început să se cațere cu greu. Când să ajungă la
intrarea în peșteră, întinzând mâna să agațe coarda, nu a mai simțit stânca dură, ci a atins
ceva neobișnuit. Era un cuib. Înăuntru erau două ouă. Din înălțime s-a auzit un țipăt
strident. Era o acvilă care se rotea deasupra cuibului. Primejdia plutea în aer ….
În tăcerea înălțimilor răsună deodată pocnetul unei arme și pasărea căzu …
Mihai și-a dat seama că nu putea fi decât un braconier și că acum trebuie salvate ouăle.
A renunțat la planul lui de a explora peștera, a luat cu grijă ouăle și a început coborârea.
„O să duc ouăle la Institutul Ornitologic. În incubatoarele lor poate puii vor fi salvați”.
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Zis și făcut. Cât a putut de repede, Mihai a pornit spre Cluj să ducă ouăle. Le-a protejat cât
a putut de bine, învelite în ciorapii lui de lână, în rucsac.
La Institut a lăsat ouăle în grija specialiștilor și și-a propus să nu uite de pui. Săptămânal a
mers să vadă cum au crescut.
A trecut de atunci un an. Puii sunt acum mari și urmează să fie lăsați în libertate. Mihai e
fericit că poate să facă și el parte din echipa care va transporta puii înapoi la stâncile din
Apuseni.
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. În propoziția „În fiecare an cutreieră munții în căutarea unor locuri periculoase”, ce înțelegi
prin „a cutreiera”? (a străbate, a umbla) Vocabular
2. Ce vroia să exploreze Mihai? (Peștera Vulturilor) Rememorare
3. În propoziția „Era o ascensiune dificilă, însă Mihai era obișnuit cu încercările”, ce înțelegi prin
expresia „ascensiune dificilă” ? (urcare grea) Vocabular
4. Unde a găsit Mihai ouăle de acvilă? (la intrarea în peșteră) Rememorare
5. În propoziția „Mihai și-a dat seama că nu putea fi decât un braconier”, ce înseamnă
„braconier”? (persoană care vânează ilegal) Vocabular
6. De ce duce Mihai ouăle la Institut? (pentru ca ouăle să fie îngrijite de specialiști) Deducție
7. De ce a învelit Mihai ouăle în ciorapii lui de lână? (ca să nu se spargă) Deducție
8. De ce puii au fost transportați înapoi în munți? (pentru că animalele sălbatice trebuie să
trăiască în mediul lor) Deducție
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

Nivel independent

0-13 greșeli

8 răspunsuri corecte

8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

14-27 greșeli

6-7 corecte

6-7 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

28 greșeli

5 corecte

5 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

2

3

3

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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TEXT
NIVEL 6.2
EXAMINATOR:
DATA:
VITEZA DE CITIRE
(A)

(B)

(C=B-NR. GREȘELI)

(D=CX60/A)

NUMĂR DE
TIMPUL DE CITIRE

NUMĂR DE

CUVINTE CITITE

VITEZA DE CITIRE

(SECUNDE):

CUVINTE ÎN TEXT

CORECT:

CUVINTE/MINUT:

305
INTRODUCEREA TEXTULUI
Oamenii au creat povestiri prin care să explice unele fenomene, denumiri și personaje fantastice.
Aceste povestiri se numesc legende. În continuare vei citi o astfel de legendă. Când termini de
citit îți voi pune niște întrebări despre text.
CUNOȘTINȚE ANTERIOARE
În ce credeau oamenii mai demult? Cum crezi că arată o zeiță? (ca o fată frumoasă)
CITIREA TEXTULUI
Subliniați în textul de mai jos cuvintele citite greșit din Fișa Text 6.2.
Cutia Pandorei
Cu mult timp în urmă, legendele grecești povestesc că pământul era un tărâm al fericirii.
Nimeni nu știa ce e boala sau ce e frica, ce e furia sau ce e minciuna.
Toți pământenii erau atât de fericiți încât zeii au devenit invidioși și s-au decis să le tulbure
liniștea.
Zeus a creat o tânără muritoare cu chip de zeiță pe care a numit-o Pandora. El a trimis-o
pe Pandora pe pământ, dar i-a dat şi o cutie de aramă, închisă bine cu capac, o cutie
stranie. Când tânărul Epimeteu a văzut-o pe Pandora, s-a îndrăgostit de ea şi a luat-o de
soție.
„Ce este în cutia pe care o porți cu tine?” a întrebat Epimeteu. „Am primit-o de la Zeus,
stăpânul zeilor, e darul pe care el îl trimite pământenilor prin mine”, a glăsuit frumoasa
fată și i-a dat lui Epimeteu cutia încă zăvorâtă. „Promite-mi că niciodată n-o vei deschide.
Când Zeus ne trimite daruri, oricât sunt de ispititoare, ascund un vicleșug”, a spus
Epimeteu.
Pandora a pus cutia într-un colț și a promis să n-o atingă.
După un timp, Pandora a început să privească curioasă cutia. Se gândea că va ridica doar
puțin capacul să vadă ce e înăuntru. Și-ncet, încet l-a ridicat…
Din cutie au ieşit zburând în cete toate amărăciunile și relele. S-au răspândit minciuna,
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ura, suferința, foamea și chiar moartea.
Văzând Pandora că ies atâtea rele din cutie, a trântit capacul. Dar prea târziu.
Năpastele se înălțară și umplură pământul.
Mai rămăsese în cutie un singur lucru ce n-apucase să mai zboare. Ce putea fi?
Pandora a deschis cutia încet și din ea a ieșit o creatură ce semăna cu o
minunată pasăre cu aripi strălucitoare.
Era speranța.
Și speranța s-a înălțat în lume și ea avea să fie lângă oameni, să le-ncolțească-n suflet, în
ceasurile grele. (Legendele Olimpului – adaptare)
ÎNTREBĂRI DE COMPREHENSIUNE
1. Cine era Pandora? (o fată frumoasă) Rememorare
2. În propoziția „zeii au devenit invidioși”, ce înțelegi prin cuvântul „invidioși” ? (geloși) Vocabular
3. De ce a creat-o Zeus pe Pandora? (să tulbure liniștea pământenilor) Deducție
4. Ce dar a trimis Zeus pe pământ? (o cutie de aramă) Rememorare
5. În propoziția „i-a dat lui Epimeteu cutia încă zăvorâtă” ce înțelegi prin expresia „cutie
zăvorâtă” ? (cutie închisă) Vocabular
6. De ce Epimeteu nu vrea să deschidă cutia? (bănuiește că Zeus vrea să le facă rău) Deducție
7. Ce a ieșit din cutie prima dată? (toate amărăciunile și relele) Rememorare
8. De ce speranța a ieșit ultima? (pentru că Pandora a închis capacul cutiei) Deducție
GHID DE STABILIRE A NIVELULUI LA CARE CITEŞTE ŞI ÎNŢELEGE ELEVUL
Acuraretețea
citirii cu voce tare

Înțelegerea
textului citit

Înțelegerea
textului audiat

Nivel independent

0-13 greșeli

8 răspunsuri corecte

8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire

14-27 greșeli

6-7 corecte

6-7 răspunsuri corecte

Nivel de frustrare

28 greșeli

5 corecte

5 corecte

Întrebări de
rememorare

Întrebări de
deducție

Întrebări de
vocabular

3

3

2

Răspunsuri corecte
Răspunsuri corecte posibile
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FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
A REZULTATELOR
EXAMINATOR:
DATA:
I. Rezultate evaluare
În tabelul de mai jos, pe coloana Nivel test, notați - în ordinea aplicării succesive - toate probele din
Inventarul Informal de Citire utilizate pentru a stabili nivelul de instruire al elevului. În dreptul fiecărui nivel,
specificați ce anume ați verificat (recunoașterea cuvintelor izolate, viteza de citire, acuratețea citirii,
comprehensiunea).
Viteza de citire
Comprehensiune
(cuvinte
(răspunsuri
Acuratețea citirii
Lista de cuvinte
corecte/minut)
corecte)
(cuvinte greșite)
Nivel test
(greșeli)

II. Analizați datele din tabel și concluzionați
Nivel independent cel mai ridicat: ______
Nivel de frustrare cel mai scăzut: ______
Nivel de instruire: ______
Necesită plan de intervenție personalizat: da/nu
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FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
A REZULTATELOR
EXAMINATOR:
DATA:
I. Rezultate evaluare
În tabelul de mai jos, pe coloana Nivel test, notați - în ordinea aplicării succesive - toate probele din
Inventarul Informal de Citire utilizate pentru a stabili nivelul de instruire al elevului. În dreptul fiecărui nivel,
specificați ce anume ați verificat (recunoașterea cuvintelor izolate, viteza de citire, acuratețea citirii,
comprehensiunea).
Viteza de citire
Comprehensiune
(cuvinte
(răspunsuri
Acuratețea citirii
Lista de cuvinte
corecte/minut)
corecte)
(cuvinte greșite)
Nivel test
(greșeli)

II. Analizați datele din tabel și concluzionați
Nivel independent cel mai ridicat: ______
Nivel de frustrare cel mai scăzut: ______
Nivel de instruire: ______
Necesită plan de intervenție personalizat: da/nu
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