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Acest ghid pentru părinţi a fost creat 
pentru a vă ajuta să înţelegeţi importanţa 
cititului, scrisului si socotitului în viaţa 
şcolară, dar şi să vă ofere câteva sfaturi 
specializate  în ceea ce priveşte ajutorul pe 
care îl puteţi acorda dumneavoastră copilului 
dumneavoastră, precum şi la ce să vă aşteptaţi 
de la profesori în cadrul programului 
educativ.  
 

Cu respect, 
  

Comisia metodică a Şcolii Lauder – Reut 

 

19.Încercaţi să luaţi măcar o masă zilnic, împreună cu toată 
familia. 
 

20.În loc să îi daţi voie să petreacă întreaga seară în faţa 
televizorului sau a computerului, încercaţi să planificaţi 
activităţi în familie.  
 

21.Lăudaţi-vă copilul în mod constant. 
 

22.Asiguraţi-vă că fiul / fiica dumneavoastră înţelege că 
orice fapt al său atrage după sine consecinţe şi că trebuie să 
îşi asume responsabilitatea propriilor acte. 
 

23.Vorbiţi-le despre cărţile şi poeziile dumneavoastră 
preferate. 
 

24.Înscrieţi-l la o bibliotecă publică şi mergeţi împreună, 
regulat, acordându-vă puţin timp pentru studiu chiar ÎN 
INCINTA BIBLIOTECII. 
 

25.Încercaţi să vă motivaţi constant copilul să înveţe. 
Motivaţia extrinsecă va deveni în curând intrinsecă, iar 
copilul va ajunge să înveţe din plăcere, de dragul de a afla 
lucruri noi şi pentru a-şi satisface curiozitatea. 
 

26.Formaţi-i copilului 
dumneavoastră o rutină de 
lucru (stabiliţi un număr de ore 
de studiu individual zilnic; 
dacă termină mai repede, daţi-i 
şansa de a-şi alege singur 
materialul pe care să-l studieze 
mai departe). 
 



12.În timp ce copilul dumneavoastră face teme, faceţi şi 
dumneavoastră ceva asemănător. Arătaţi-i că ceea ce face el 
acum este legat de ceea ce va face la vârsta adultă. 
 

13.Atunci când vi se cere ajutorul, nu le daţi răspunsul 
corect, ci  ghidaţi-l spre acesta. 
 

14.Informaţi-vă întotdeauna ce temă are copilul 
dumneavoastră. Interesul părinţilor se răsfrânge şi asupra 
copiilor.  
 

15.Încurajaţi-vă copilul să citească biografii ale oamenilor 
de succes; pe măsură ce află despre caracteristicile 
personalităţilor, se vor simţi motivaţi să încerce să devină la 
fel de importanţi. 
 
16.Ajutaţi-vă copilul să caute cuvinte necunoscute în 
DICŢIONAR şi în ENCICLOPEDII. 
 

17.Vorbiţi cu copilul 
dumneavoastră oricând 
şi despre orice (ce 
vedeţi la televizor, ce s-
a întâmplat la şcoală, 
ce s-a întâmplat la 
serviciu). 
 

18.Notaţi-vă în agendă 
câteva ore NECESARE 
pentru a petrece ceva timp cu copilul dumneavoastră. 
Încercaţi chiar să stabiliţi O ZI anume în care petreceţi 
constant câteva ore împreună. 

CITITUL 
 

Stimaţi părinţi, 
 

 Această parte a ghidului se referă la unul dintre cele mai 
importante aspecte ale vieţii copilului dumneavoastră – acela de 
a CITI! Acest proces este unul extrem de complex, iar studiile 
de cercetare au arătat că orice copil (care nu suferă de un 
handicap serios) poate să înveţe să citească. Fiecare elev trebuie 
să fie capabil să citească şi să scrie astfel încât să poată participa 
activ în cadrul societăţii, să funcţioneze efectiv şi eficient în 
cadrul unui loc de muncă şi să se realizeze personal ca adult.  
  

Vă puteţi aştepta ca elevul 
dumneavoastră din clasa a IV–a... 

 

• să stăpânească bine schemele fonetice 
• să citească fluent, corect şi să înţeleagă cele citite 
• să sesizeze legătura logică dintre două secvenţe ale unui 

mesaj oral 
• să înţeleagă rapid semnificaţia globală a unui mesaj oral, 

stabilind legături între informaţiile noi şi cele receptate 
anterior 

• să sesizeze modificările de sens ale unui cuvânt în funcţie 
de contextele în care sunt folosite 

• să integreze cuvinte noi în propoziţii create individual 
• să recunoască diferenţa dintre fapt şi opinie 
• să citească dintr-o varietate de motive (necesitate, 

curiozitate, dorinţă etc.) 
• să îşi formuleze o opinie proprie despre o carte sau un 

autor 



• să realizeze dacă un text are sens sau nu şi să îl poată 
corecta, dacă este nevoie 

• să scrie diverse tipuri de texte (informaţionale, literare 
sau cu scop practic – poveşti, poezii, reţete, scurte 
articole de ziar, interviuri) 

• să citească cu scopul de a învăţa (la ştiinţe, matematică 
sau educaţie civică) 

• să realizeze un text oral simplu pe baza unui plan de idei 
dat 

• să realizeze rezumatul oral şi scris al unui text narativ 
• să transforme vorbirea directă în vorbire indirectă şi 

invers, realizând transformările gramaticale şi de 
vocabular la nivelul propoziţiilor 

• să se exprime oral clar şi precis, în enunţuri dezvoltate 
• să discute despre textul citit, cu corectitudine şi coerenţă 

în prezentarea elementelor componente 
• să citească constant şi cu interes cărţi de la bibliotecă 

 

CUM SĂ VERIFICAŢI DACĂ AU 
CITIT: 

 

• aplicaţi-i un test cu răspunsuri multiple (cititul, scrisul, 
audiţia şi conversaţia sunt procese ce le dau copiilor 
posibilitatea de a gândi, de a investiga şi de a-şi 
îmbunătăţi cunoştinţele din foarte multe domenii, precum 
şi de a demonstra ceea ce au învăţat) 

• puneţi-i întrebări referitoare la ce a citit, întrebări ce 
necesită răspunsuri cât mai complete 

• participaţi la procesul de investigare, dar daţi-i copilului 
şansa de a prelua iniţiativa 

• cereţi-i să demonstreze anumite aspecte  
 

5.Asiguraţi-i copilului dumneavoastră un spaţiu sigur şi 
ferit pentru efectuarea temelor (un birou într-o cameră 
liniştită). Temperatura camerei are de asemenea o 
importanţă deosebită (aprox. 21°C). 
 

6.În timp ce copilul dumneavoastră lucrează, este important 
să beneficieze de cât mai mult de lumină naturală (în caz 
contrar becurile sunt de preferat neoanelor) şi de aer (lăsaţi 
cât mai mult fereastra deschisă şi puneţi cel puţin o plantă 
în locul respectiv). 
 

7.Acordaţi importanţă temelor pentru acasă şi proiectelor pe 
care le are de realizat; temele sunt extrem de importante în 
consolidarea priceperilor şi deprinderilor învăţate la şcoală. 
 

8.Faceţi în aşa fel ca, în timp, copilul dumneavoastră să îşi 
facă temele la o anumită oră; posibil chiar să formulaţi o 
regulă de genul „Nu ai voie să te uiţi la televizor decât după 
ce îţi termini temele.” 
 
9.În timp ce îşi efectuează temele, îndepărtaţi orice sursă de 
distragere a atenţiei (radio, casetofon, televizor, computer, 
jocuri etc.). 
 

10.Începeţi cu temele mai dificile şi lăsaţi-le pe cele mai 
uşoare spre final, când nu mai este nevoie de la fel de multă 
atenţie. 
 

11. Asiguraţi-vă că are la dispoziţie toate ustensilele şi 
materialele necesare înainte de a începe efectuarea temelor. 
 
 
 



SFATURI 
GENERALE 

 

1. Rolul dumneavoastră este şi acela de a consolida cele 
învăţate la şcoală. Este vital ca fiul / fiica dumneavoastră 
să aibă un program clar care să includă temele, 
proiectele, pregătirea pentru teste etc. Stabiliţi regulile 
împreună cu el / ea şi astfel vă asiguraţi că le înţelege şi 
le respectă. 

 

2. Fiţi consecvent în tot ceea ce faceţi. Mesajele pe care le 
primeşte copilul dumneavoastră trebuie să fie mereu 
aceleaşi şi foarte clare. Numai aşa va ajunge să înţeleagă 
şi să respecte regulile impuse. 

 

3. Asiguraţi-i copilului dumneavoastră o dietă sănătoasă. 
Modul în care funcţionează creierul uman este puternic 
influenţat de ceea ce mănâncă. Iar micul dejun asigură 
30% din energia zilnică necesară.  

 
4. Daţi-i voie să bea apă ori 

de câte ori are nevoie. Este 
foarte important însă să nu 
fie consumate băuturi 
răcoritoare (conţin mult 
zahăr şi cofeină, consumul 
acestora conduce ulterior la 
apariţia unei stări 
letargice). 

 

 
• încurajaţi-l să îi citească unui frate sau unui prieten de 

vârstă mai mică 
• jucaţi cu fiul / fiica dumneavoastră jocuri de cuvinte (în 

limba engleză şi în limba română) în care să utilizaţi în 
special cuvinte dificile (din punctul de vedere al scrierii 
sau al conţinutului): Scrabble, Spânzurătoarea, Jocul 
Cuvintelor, cuvinte încrucişate etc. 

• căutaţi jocuri pe computer care să valorifice vocabularul 
sau cunoştinţele gramaticale; nu ezitaţi să cereţi ajutorul 
învăţătoarelor clasei pentru sugestii 

 

EXTREM DE IMPORTANT! 
 

* Rezultatele obţinute de copilul dumneavoastră 
trebuie să se identifice cu nivelul său de dezvoltare. 
Instrucţiunile primite în clasă ţin cont de nevoile de vârstă şi 
individuale ale fiecărui copil. Nu ezitaţi să cereţi ajutorul 
învăţătoarelor clasei, dar şi să le împărtăşiţi ceea ce aţi aflat 
despre copilul dumneavoastră în urma timpului petrecut 
împreună studiind. Astfel puteţi afla dacă acesta face 
progrese şi dacă acestea sunt în limita dorită.  

 

* Nu întârziaţi să luaţi legătura cu învăţătoarele clasei 
în momentul în care simţiţi că ceva nu este în regulă! Nu 
aşteptaţi ca lucrurile să se aranjeze de la sine; este posibil ca 
acest lucru să nu se întâmple fără un pic de ajutor. 

 

* Mergeţi împreună cu copilul dumneavoastră la 
biblioteci publice şi citiţi împreună. Este important ca el să 
vadă biblioteca ca pe o sursă de distracţie şi învăţare pentru 
toată viaţa, nu doar pentru viaţa şcolară. 

 
 
 
 



* Arătaţi interes faţă de ceea ce citeşte fiul / fiica 
dumneavoastră. 

 

* Nu îi interziceţi copilului dumneavoastră să cumpere şi 
să citească reviste (potrivite vârstei); este EXTREM DE 
IMPORTANT să îi facă plăcere să citească; în timp puteţi să îi 
educaţi gustul pentru citit. 

 

* Continuaţi să citiţi împreună cu copilul dumneavoastră, 
în fiecare seară. Astfel puteţi avea legătură în mod constant cu 
nivelul la care acesta se găseşte şi puteţi să îl ajutaţi în mod 
direct. Sau cereţi-le lor să vă citească dumneavoastră.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUM SĂ ÎI AJUTAŢI: 
 

• încurajaţi-vă copilul să lucreze la matematică, 
suplimentar, în fiecare zi 

• urmăriţi progresul pe care îl face, în mod periodic 
• jucaţi-vă împreună cu copilul dumneavoastră jocuri ce 

duc la dezvoltarea logicii (găsiţi la orice librărie; dacă 
este nevoie, cereţi sfatul învăţătoarelor pentru a vă sugera 
anumite jocuri) 

• discutaţi despre importanţa matematicii în viaţa de zi cu 
zi; astfel copilul dumneavoastră va aprecia mai mult 
educaţia pe care o primeşte şi va participa cu mai mult 
interes în procesul de învăţare 

 

EXTREM DE IMPORTANT! 
 

*  Rezultatele obţinute de copilul dumneavoastră trebuie 
să se identifice cu nivelul său de dezvoltare. Instrucţiunile 
primite în clasă ţin cont de nevoile de vârstă şi individuale ale 
fiecărui copil. Nu ezitaţi să cereţi ajutorul 
învăţătoarelor clasei, dar şi să le împărtăşiţi 
ceea ce aţi aflat despre copilul 
dumneavoastră în urma timpului petrecut 
împreună studiind. Astfel puteţi afla dacă 
acesta face progrese şi dacă acestea sunt în 
limita dorită.  

 

* Nu întârziaţi să luaţi legătura cu 
învăţătoarele clasei în momentul în care 
simţiţi că ceva nu este în regulă! Nu 
aşteptaţi ca lucrurile să se aranjeze de 
la sine; este posibil ca acest lucru să nu 
se întâmple fără un pic de ajutor. 

 



 
 

• să respecte ordinea efectuării operaţiilor într-un şir dat 
• să compună exerciţii de adunare şi scădere cu numere 

mai mici decât 1 000, fără a depăşi concentrul; să solicite 
un coleg să le rezolve şi să verifice rezultatul 

• să manifeste în mod independent dorinţa de a răspunde la 
întrebare sau de a executa sarcina propusă 

• să rezolve probleme cu mai mult de trei etape de lucru, 
construind justificări pentru soluţiile la care a recurs în 
rezolvarea lor 

• să formuleze răspunsuri complete la întrebări despre 
elementele semnificative ale enunţului 

• să reprezinte schematic datele din enunţul unei probleme 
• să selecteze din mulţimea consecinţelor posibile ale unor 

ipoteze date, pe cele pertinente din punct de vedere logic 
• să identifice expresiile care induc efectuarea unei operaţii 

în cadrul unei probleme cu enunţ dezvoltat şi să le 
asocieze cu semnul operaţiei matematice 

• să rezolve probleme prin metoda figurativă, urmărind 
toate etapele 

• să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în 
rezolvarea unei probleme 

• să identifice şi să clasifice figuri geometrice 
• să afle perimetrul pătratului, dreptunghiului şi 

triunghiului şi aria pătratului şi a dreptunghiului  
• să formuleze un răspuns logic şi complet, adecvat 

întrebării 
 
 
 
 

 
 

SCRISUL 
 
Vă puteţi aştepta ca elevul dumneavoastră 

din clasa a IV-a ... 
 

• să formuleze enunţuri logice care exprimă conţinutul 
esenţial al unui mesaj oral  

• să sesizeze într-o propoziţie structurile gramaticale 
incorecte 

• să realizeze rezumatul oral şi scris al unui text narativ 
• să utilizeze corect semnele de punctuaţie şi alineatul 
• să redacteze idei principale sub forma unor enunţuri clare 

şi concise 
• să structureze corect în scris un text dat sau creat 
• să redacteze întâmplări în ordine cronologică, prin 

utilizarea corectă a elementelor de relaţie 
• să scrie lizibil textul şi să îl aşeze corect în pagină 

 
 

CUM SĂ ÎI AJUTAŢI 
 

• este bine ca timpul acordat unei compoziţii să fie mai 
lung; astfel copilul va avea posibilitatea de a crea într-o 
primă fază, concentrându-se asupra ideilor şi modalităţii 
de expunere a acestora, pentru ca apoi să poată transcrie 
cele scrise, concentrându-se asupra scrierii corecte, 
semnelor de punctuaţie şi aspectului exterior al lucrării 

 
 



 
 

• cereţi-i să vă citească ceea ce 
a scris; la vârste mici 
compoziţiile au foarte multe 
caracteristici ale vorbirii 
directe; încercaţi să atingeţi 
aceste aspecte şi să găsiţi, 
împreună cu copilul 
dumneavoastră, soluţii de 
îmbunătăţire a lucrării 

• încurajaţi-l pentru ceea ce a scris; încercaţi să vă 
concentraţi asupra părţilor pozitive, fără a uita însă 
erorile; copilul trebuie să aibă sentimentul unei sarcini 
îndeplinite 

 

EXTREM DE IMPORTANT! 
 

*  Nu ezitaţi să vă lăudaţi propriul copil în faţa altora, 
chiar dacă el este prezent; fiul / fiica dumneavoastră trebuie să 
se simtă apreciat de familie pentru efortul pe care îl depune. 

 

* Nu întârziaţi să luaţi legătura cu învăţătoarele clasei în 
momentul în care simţiţi că ceva nu este în regulă! Nu aşteptaţi 
ca lucrurile să se aranjeze de la sine; este posibil ca acest lucru 
să nu se întâmple fără un pic de ajutor. 
 

 
 
 
 
 

MATEMATICA 
   
Vă puteţi aştepta ca elevul 

dumneavoastră din clasa a IV–a... 
 

• să scrie şi să citească corect şi cu uşurinţă numere 
naturale date, între 0 şi 1 000 000 

• să scrie după dictare numere date 
• să scrie numere naturale date care îndeplinesc anumite 

condiţii  
• să identifice numerele naturale pare şi impare dintr-un şir 

dat 
• să compună şi descompună numere date în formă de 

sumă 
• să compare între ele numere cuprinse între 0 şi 1000000, 

folosind semne specifice “<”, “>”, “=” 
• să afle termenul necunoscut în operaţii de adunare, 

scădere, înmulţire şi împărţire 
• să efectueze împărţirea exactă a unui număr mai mic 

decât 100 la un număr de o cifră, aplicând corect şi rapid 
algoritmul de calcul 

•  să aplice legătura dintre înmulţire şi împărţire şi 
proprietăţile împărţirii exacte care derivă de aici, pentru 
efectuarea rapidă a împărţirilor în concentrul 0 – 1 000, 
cu autocorectarea rezultatelor în urma unor verificări 
proprii 

•  să recunoască şi să aplice terminologia specifică 
operaţiilor: termen, sumă, diferenţă, descăzut, scăzător, 
factor, produs, deîmpărţit, împărţitor, cât, rest, în exerciţii 
variate 


