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Dragi colaboratori,

Ne bucurăm să ne reîntâlnim după vacanța binemeritată pe care ați avut-o 
și vă dorim un nou an școlar plin de reușite și satisfacții, cu elevi merituoși și 
dornici să vă urmeze pe drumul cunoașterii. 

Așa cum v-am obișnuit, și în acest an Editura Aramis și autorii ei de 
prestigiu vin cu o ofertă de carte școlară bogată, atractivă, adecvată școlii 
moderne și nevoilor dumneavoastră de predare și ale elevilor, de învățare. 

Experiența pedagogică a autorilor și seriozitatea echipei redacționale au 
contribuit la îmbogățirea ofertei noastre cu manuale câștigătoare la licitația 
pentru clasa a IV-a și cu auxiliarele acestora. pentru clasa a IV-a și cu auxiliarele acestora. 

De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?De ce să alegeți manualele și auxiliarele ARAMIS?
• Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. • Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. • Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. • Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. • Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. • Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. • Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. • Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. • Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. • Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. • Sunt adecvate celor mai moderne metode de predare-învățare. 
• Conțin informații și exerciții adecvate nivelurilor și ritmurilor diferite de învățare. • Conțin informații și exerciții adecvate nivelurilor și ritmurilor diferite de învățare. • Conțin informații și exerciții adecvate nivelurilor și ritmurilor diferite de învățare. • Conțin informații și exerciții adecvate nivelurilor și ritmurilor diferite de învățare. • Conțin informații și exerciții adecvate nivelurilor și ritmurilor diferite de învățare. • Conțin informații și exerciții adecvate nivelurilor și ritmurilor diferite de învățare. • Conțin informații și exerciții adecvate nivelurilor și ritmurilor diferite de învățare. • Conțin informații și exerciții adecvate nivelurilor și ritmurilor diferite de învățare. • Conțin informații și exerciții adecvate nivelurilor și ritmurilor diferite de învățare. 
• Oferta variată răspunde diverselor stiluri de predare (de la clasic, la inovator). • Oferta variată răspunde diverselor stiluri de predare (de la clasic, la inovator). • Oferta variată răspunde diverselor stiluri de predare (de la clasic, la inovator). • Oferta variată răspunde diverselor stiluri de predare (de la clasic, la inovator). • Oferta variată răspunde diverselor stiluri de predare (de la clasic, la inovator). • Oferta variată răspunde diverselor stiluri de predare (de la clasic, la inovator). • Oferta variată răspunde diverselor stiluri de predare (de la clasic, la inovator). • Oferta variată răspunde diverselor stiluri de predare (de la clasic, la inovator). • Oferta variată răspunde diverselor stiluri de predare (de la clasic, la inovator). 
• Beneficiați de reduceri avantajoase. • Beneficiați de reduceri avantajoase. • Beneficiați de reduceri avantajoase. • Beneficiați de reduceri avantajoase. • Beneficiați de reduceri avantajoase. 
• Sunt însoțite de planificările calendaristice și proiectările unităților de învățare • Sunt însoțite de planificările calendaristice și proiectările unităților de învățare • Sunt însoțite de planificările calendaristice și proiectările unităților de învățare • Sunt însoțite de planificările calendaristice și proiectările unităților de învățare • Sunt însoțite de planificările calendaristice și proiectările unităților de învățare • Sunt însoțite de planificările calendaristice și proiectările unităților de învățare • Sunt însoțite de planificările calendaristice și proiectările unităților de învățare 
care pot fi descărcate gratuit de pe site-ul editurii: www.edituraaramis.ro.care pot fi descărcate gratuit de pe site-ul editurii: www.edituraaramis.ro.care pot fi descărcate gratuit de pe site-ul editurii: www.edituraaramis.ro.care pot fi descărcate gratuit de pe site-ul editurii: www.edituraaramis.ro.care pot fi descărcate gratuit de pe site-ul editurii: www.edituraaramis.ro.care pot fi descărcate gratuit de pe site-ul editurii: www.edituraaramis.ro.
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Matematică, clasa a IV-a, 
manual, CD și caiet
Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu 

Matematică, clasa a IV-a, 
caiet
Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, 
Camelia Coman

• metode activ-participative
• procedee moderne
• centrare pe competențe
• varietate de exerciții și probleme
• dezvoltă gândirea analitică și critică

• urmărește îndeaproape programa şcolară 
• facilitează munca elevilor, transformând-o 
într-o activitate plăcută
• aprofundează cunoștințele, fixând prin 
exerciţiu abilităţile şi deprinderile
• un mijloc antrenant de a ajunge la un bun 
nivel de logică şi capacitate de raţionament

clasa a IV-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE

16,9916,9916,9916,9916,9916,99
leileileileileilei

15,9915,9915,9915,9915,9915,99
leileileileileilei

ÎN CURÂND

NOU

NOU
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Științe ale naturii, clasa a IV-a, 
manual, CD și caiet
Dumitra Radu, Mihaela-Ada Radu 

Științe ale naturii, clasa a IV-a, 
manual, CD și caiet
Cleopatra Mihăilescu,  
Tudora Pițilă 

• experimente, curiozități
• cunoștințe aplicative
• metode activ-participative
• dezvoltă gândirea analitică și critică

• asigură suportul didactic complet şi necesar investigării lumii 
înconjurătoare şi învăţării prin explorare şi aplicare
• conţinuturile sunt prezentate într-o formă accesibilă şi atractivă, sunt 
evidenţiate şi completate de fotografii sugestive, care sporesc informaţiile 
de natură ştiinţifică şi oferă oportunităţi de percepţie a lumii în întregul său, 
permit observarea unor componente, procese şi fenomene caracteristice
• activităţile de observare şi experimentare sunt diversificate, organizate ca 
activităţi interactive, stimulând o învăţare de tip modern, şi aplicate tematicilor 
promovate de programa şcolară

clasa a IV-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE

Cleopatra Mihăilescu, 
Tudora Pițilă 

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileilei

ÎN CURÂND

NOU
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Educație civică, clasa a IV-a, 
manual, CD și caiet
Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu  

Educație civică, clasa a IV-a, 
manual, CD și caiet
Dumitra Radu, Gherghina Andrei 

• în conformitate cu programa școlară
• strategiile și metodele educaționale centrate pe elev 
permit atingerea cu ușurință a competențelor generale și specifice 
• învățare interactivă și implicarea elevului în procesul de dobândire a noilor cunoștințe
• dezvoltă abilitățile de colaborare, comunicare, ajutor conștient și implicarea activă în acțiunile din viața 
cotidiană
• metode activ-participative

• metode tradiționale și moderne
• respectă particularitățile de vârstă
• formează și dezvoltă trăsături de caracter specifice unui cetățean responsabil
• face apel la contexte formale, informale și non-formale de educație
• dezvoltă gândirea analitică și critică

clasa a IV-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE

permit atingerea cu ușurință a competențelor generale și specifice 

• formează și dezvoltă trăsături de caracter specifice unui cetățean responsabil

Dumitra Radu, Gherghina Andrei 

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileileileileileileileilei

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileileileileileileileilei

18,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,00
leileileileileileileileilei

20,0020,0020,00
leileileileileileileileilei

NOU

NOU
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Istorie, clasa a IV-a, 
manual, CD și caiet
Alina Perțea, Doina Burtea 

Istorie, clasa a IV-a, 
manual, CD și caiet
Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă 

• în conformitate cu programa școlară
• strategiile și metodele educaționale centrate pe elev 
permit atingerea cu ușurință a competențelor generale și specifice 
• învățare interactivă și implicarea elevului în procesul de dobândire a noilor cunoștințe
• dezvoltă abilitățile de colaborare, comunicare, ajutor conștient și implicarea activă în acțiunile din viața 
cotidiană
• metode activ-participative

• abordare în spiritul enciclopediilor moderne pentru copii
• ierarhizarea aplicațiilor pe niveluri diferite de înțelegere
• metode moderne, atractive
• dezvoltă gândirea analitică și critică
• antrenează capacitatea de interpretare a evenimentelor 
istorice

• mijloace și contexte de învățare 
adecvate vârstei
• structurate semestrial în patru unități 
de învățare
• conținuturile învățării sunt ordonate 
cronologic, fiind grupate după criteriul 
spațiu-timp
• aplicații care au rolul de a fixa 
cunoștințele

clasa a IV-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE

• abordare în spiritul enciclopediilor moderne pentru copii

• mijloace și contexte de învățare 
adecvate vârstei
• structurate semestrial în patru unități 
de învățare
• conținuturile învățării sunt ordonate 
cronologic, fiind grupate după criteriul 
spațiu-timp
• aplicații care au rolul de a fixa 
cunoștințele

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileileileileileileileilei

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileilei

ÎN CURÂND

ÎN CURÂND

NOU

NOU



Geogra�e, clasa a IV-a, 
manual, CD și caiet
Cleopatra Mihăilescu, 
Tudora Pițilă 

Atlas de geogra�e a României, 
clasa a IV-a 
Manuela Popescu Atlas de istorie, clasa a IV-a

Doina Burtea, Alina Perțea

• un excelent suport didactic 
• urmărește îndeaproape și interpretează corect și inspirat programa 
școlară
• conținutul manualului prezintă concis atât elementele specifice 
introducerii în studiul geografiei (punctele cardinale, orizonturi, 
planuri, harta), cât și noțiuni de geografia României
• textul, de mare rigurozitate științifică, este însoțit de imagini foarte 
sugestive, de hărți, tabele, grafice
• manualul conține lecții de evaluare cuprinzând întrebări/exerciții 
a căror rezolvare întregește materialul studiat și le conferă elevilor 
o viziune de ansamblu asupra fenomenelor naturale și a lumii 
geografice

• hărți, fotografii, texte
• conform cu programa școlară în vigoare
• un auxiliar indispensabil pentru orele de 
geografie

• hărți, fotografii, texte
• conform cu programa școlară în vigoare
• un auxiliar indispensabil pentru orele de istorie

clasa a IV-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileilei

10,9910,9910,9910,9910,9910,99
leileileileileileileileileileileilei 19,9919,9919,9919,9919,9919,99

leileileileileilei

ÎN CURÂND

ÎN CURÂND

NOU

NOU

8
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Muzică și mișcare, clasa a IV-a, 
manual, CD și caiet
Dumitra Radu, Alina Perțea 

Arte vizuale și abilități practice, 
caiet pentru clasa a IV-a 
Silvia Mîrșan, Dan-Paul Mârșanu  

• melodii clasice și moderne
• dansuri clasice și moderne
• teorie muzicală
• lecturi despre compozitori

• conform cu programa şcolară în vigoare
• cuprinde seturi de imagini atent selectate pentru a explica elementele de limbaj plastic şi a 
ilustra mijloacele de expresie artistică
• exerciţii-joc variate şi definitorii pentru realizarea creaţiilor funcţionale, folosind materiale şi 
tehnici de lucru diverse
• rubrică distinctă pentru explicarea termenilor specifici domeniilor

clasa a IV-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE

• melodii clasice și moderne
• dansuri clasice și moderne

• conform cu programa şcolară în vigoare

11,9911,9911,9911,9911,9911,99
leileileileileilei

NOU

NOU

NOU

7,997,997,997,997,997,99
leileileileileilei

20,0020,0020,00
leileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileilei
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Teste pentru evaluarea națională, 
clasa a IV-a 
Simona Grujdin, Adriana Borcan 

Să deslușim tainele matematicii, 
clasa a IV-a 
Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu, 
Alina Perțea

Culegere de matematică,  
clasa a IV-a 
Simona Grujdin, Adriana Borcan 

• metode şi instrumente de exersare şi 
evaluare utile pregătirii elevilor pentru 
testările naționale la Limba și literatura 
română și la Matematică
• în conformitate cu noile programe pentru 
clasa a IV-a și cu cele mai noi metode 
pedagogice
• caiet de lucru şi culegere de teste ce pot fi 
rezolvate direct pe paginile cărții
• largă aplicabilitate a itemilor, caracter 
atractiv şi inedit

• fixează și aprofundează cunoștințele
• oferă posibilitatea deslușirii gradate – de la 
simplu la complex – a tainelor matematicii
• urmărește, capitol cu capitol, actuala 
programă școlară
• oferă posibilitatea antrenării eficiente a minții 
în scopul dezvoltării unei gândiri logice și 
practice, capabile să aplice noțiunile abstracte 
în concretul înconjurător

• în conformitate cu programa școlară în 
vigoare 
• cunoașterea și utilizarea unor concepte 
specifice matematicii
• dezvoltă capacitățile de explorare, investigare 
și rezolvare de probleme
• dezvoltă interesul și motivația pentru studiul 
și aplicarea matematicii în contexte variate

clasa a IV-a – AUXILIARE

16,9916,9916,99
leileileileileilei

17,9917,9917,99
leileileileileilei

17,9917,9917,9917,9917,9917,99
leileileileileilei

NOU

NOU

NOU
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1. Cite]te cu aten\ie versurile date. Subliniaz` cu o linie substantivele la

num`rul singular ]i cu dou` linii substantivele la num`rul plural.

„De la gârl`-n pâlcuri dese

Zgomoto]i copiii vin;

Satul e de vuiet plin,

Fumul alb alene iese

Din c`min.“

(G. Co]buc – Noapte de var`) 

2. Scrie în spa\iile punctate câte un substantiv din text care corespunde

genului precizat în caset`.

masculin ....................................................

feminin ....................................................

neutru ....................................................

3. a) Alege ]i scrie un substantiv cu în\eles asem`n`tor pentru fiecare

cuvânt dat.

� gârl`         .............................................................................................

� pâlcuri        .............................................................................................

� vuiet         .............................................................................................

33

Fiºã de evaluare 1

30. Cite]te cu aten\ie substantivele ]i scrie în dreptul fiec`ruia genul
s`u.

curaj (.......), tomate (.......), fasole (.......), ochelari (.......),
pantaloni (.......), c`tu]e (.......), var (.......), vopsea (.......),
oxigen (.......), parfum (.......), foame (.......), sânge (.......),
respect (.......), dulciuri (.......), miere (.......), lapte (.......), ochelari
(.......), fier (.......), Arge] (.......), F`lticeni (.......), Dâmbovi\a
(.......), Arad (.......), Humule]ti (.......), Petro]ani (.......).

31. Scrie în spa\iile punctate substantivul pereche pentru genul opus.

n. f.

Masculin

frate

........................

copil

........................

tat`

........................

Feminin

...........................

g`in`

...........................

vulpe

............................

fat`

sor\

Limba și literatura română,  
caiet pentru clasa a IV-a 
Olga Pîrîială 

Gramatica limbii române  
pentru clasa a IV-a 
Aurelia Fierăscu, Ana Lapoviță

Exerciții pentru limba română –  
Jocul cuvintelor, clasa a IV-a 
Liliana Cătrună, Natalia Dan

• un demers didactic echilibrat
• asigură formarea şi dezvoltarea competenţelor 
prevăzute de programă, în contextul specific 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale 
elevilor
• bogat material ilustrativ specific universului 
referenţial al copilului
• texte consacrate ale literaturii române şi 
universale, cu tematică inspirată din universul 
copilăriei, cu personaje îndrăgite de copii 

• conformitate cu noua programă
• noțiuni teoretice
• exerciții variate
• evaluări
• pagini dedicate recuperării, aprofundării, 
dezvoltării

• exerciţii diversificate, fişe orientative de 
evaluare, însoţite de grile de autoevaluare, 
fişe orientative de evaluare finală
• texte selectate din literatura pentru 
copii care re�ectă universul, preocupările 
acestora şi realitatea cotidiană
• activităţi de învăţare, prezentate gradat, 
care vizează atingerea standardelor 
curriculare de performanţă

clasa a IV-a – AUXILIARE

16,9916,9916,9916,9916,9916,9916,9916,9916,99
leileileileileileileileileileileilei

30. Cite]te cu aten\ie substantivele ]i scrie în dreptul fiec`ruia genul
s`u.

curaj (.......), tomate (.......), fasole (.......), ochelari (.......),
pantaloni (.......), c`tu]e (.......), var (.......), vopsea (.......),
oxigen (.......), parfum (.......), foame (.......), sânge (.......),
respect (.......), dulciuri (.......), miere (.......), lapte (.......), ochelari
(.......), fier (.......), Arge] (.......), F`lticeni (.......), Dâmbovi\a
(.......), Arad (.......), Humule]ti (.......), Petro]ani (.......).

31. Scrie în spa\iile punctate substantivul pereche pentru genul opus.

Masculin

frate

........................

copil

........................

tat`

........................

17,9917,9917,99
leileileileileilei

NOU

NOU

NOU

15,9915,9915,99
leileileileileilei
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Caiet de lecturi recomandate,  
clasa a IV-a 
Maria Vanțu 

Bucuria de a scrie compuneri 
Marcela Peneș, Celina Iordache

• aventurile și călătoriile pe care micul cititor le 
trăiește și le face prin intermediul celor citite se 
transformă în experiențe de neuitat
• aproape treizeci de texte din literatura română 
și literatura universală
• teme și genuri literare diverse
• texte cunoscute, dar și inedite, texte mai vechi, 
dar și mai noi
• exerciții și jocuri educative și recreative

• atelier de scriere creativă
• exprimarea în mod liber a gândurilor, ideilor, 
sentimentelor
• un joc al fanteziei
• metode, tehnici moderne de lectură și de scriere, 
adaptate elevilor din clasele I-IV
• texte tematice, poezii, ghicitori, povești și 
benzi desenate – surse de inspirație necesare 
compozițiilor creative

clasa a IV-a – AUXILIARE

10,9910,9910,99
leileileileileilei

11,5011,5011,5011,5011,5011,50
leileileileileilei

NOU
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Pachet 1

Pachet 2

Componența pachetului 1:  
Limba și literatura română, caiet • Matematică, caiet • Științe ale naturii, caiet • Educație civică, caiet  

• Geogra�e, caiet • Istorie, caiet • Muzică și mișcare, caiet • Arte vizuale și abilități practice, caiet

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

Componența pachetului 2:  
Limba și literatura română, caiet • Matematică, caiet • Să deslușim tainele matematicii, culegere/Culegere de 

matematică • Exerciții pentru limba română – Jocul cuvintelor • Teste pentru evaluarea națională  
• Atlas de geogra�e a României

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

clasa a IV-a – OFERTE SPECIALE

- - - - - - - - - - - OFERTE SPECIALE - - - - - - - - - - -

93,9293,9293,92
leileileileileilei

96,9496,9496,94
leileileileileilei

84,5384,5384,53
leileileileileilei

87,2587,2587,25
leileileileileilei

16,9916,9916,99
leileileileileileileileileileileilei

16,9916,9916,99
leileileileileileileileilei

16,9916,9916,99
leileileileileileileileilei

15,9915,9915,99
leileileileileileileileilei

17,9917,9917,99
leileileileileileileileilei

17,9917,9917,99
leileileileileileileileilei

16,9916,9916,99
leileileileileilei

10,9910,9910,99
leileileileileileileileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileilei

sau

sau

sau

sau

9,999,999,99
leileileileileileileileileileileileileileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileileileileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileileileileilei

7,997,997,997,997,997,99
leileileileileilei

11,9911,9911,99
leileileileileilei

17,9917,9917,9917,9917,9917,99
leileileileileileileileileileileilei
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clasa a III-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE
Matematică, clasa a III-a, 
manual, CD și caiet
Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu

Științe ale naturii, clasa a III-a, 
manual, CD și caiet
Dumitra Radu, Mihaela-Ada Radu 

• metode activ-participative
• procedee moderne
• centrare pe competențe
• varietate de exerciții și probleme
• dezvoltă gândirea analitică și critică

• experimente, curiozități
• cunoștințe aplicative
• metode activ-participative
• dezvoltă gândirea analitică și critică

• experimente, curiozități
• cunoștințe aplicative
• experimente, curiozități

4

5

6. Alege, pentru fiecare obiect, eticheta cu volumul potrivit:

7. Indică prin săgeți produsele care ar putea fi puse pe talere pentru a echilibra cele două balanțe.

8. 

e etichete.

9. Completează rebusul:
1. Unitate de măsură pentru volum.

2. Înălțime, lungime și...3. Unitate de măsură pentru lungimi.4. Nu e înalt.5. Dimensiune a gleznei.6. Mai mic decât metrul.7. Capacitatea vaselor.8. Nu e scurt.9. Nu e gros.

Unitatea 1.  CorpUrile. proprietăți ale CorpUrilor  

(formă, CUloare, lUngime, întindere, masă, volUm)

1. Stabilește corespondența între corpurile din imagini și formele 

corpurilor geometrice.

2. Notează ce indică culorile corpurilor:
a)

3. Notează cel puțin 3 exemple de corpuri care:

a) își schimbă culoarea; 

     b) nu își schimbă culoarea;
4. Realizează corespondența între corpuri și di men-

siunea după care acestea au fost ordonate. 5. Măsoară cu ruleta catedra și dulapul 

clasei. Compară dimensiunile.
Dimensiune Catedră DulapLungime

Lățime

Înălțime

Data
Rezultatul măsurării

1. Fixează într-un ghiveci cu o plantă abia 

ră  sărită o riglă gradată. Notează în fiecare 

săptămână, înălțimea plantei, în tabelul:

2. Completează, dintr-un carton un instru ment de măsurare a înălțimii.  
Folosește o ruletă pentru a 
marca unitățile de măsură. Fixează cartonul pe un perete, măsoară-ți  lunar înălțimea. 

1. Fixează într-un ghiveci cu o plantă abia 

Urilor 

Stabilește corespondența între corpurile din imagini și formele 

2. Notează ce indică culorile corpurilor:
a)

• metode activ-participative

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileilei

26,0026,0026,00
leileileileileileileileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileilei20,0020,0020,00

leileileileileilei

NOU

NOU
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clasa a III-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE
Educație civică, clasa a III-a, 
manual, CD și caiet
Dumitra Radu, Gherghina Andrei 

Educație civică, clasa a III-a, 
manual, CD și caiet
Olga Pîrîială  

• metode tradiționale și moderne
• formează și dezvoltă trăsături de caracter 
specifice unui cetățean responsabil
•  face apel la contexte formale, informale 
și non-formale de educație
• dezvoltă gândirea analitică și 
critică
• activităţi bazate pe sarcini 
concrete, învăţarea prin 
descoperire, prin cooperare, 
prin confruntare de idei, pe 
fondul alternării activităţii 
frontale, individuale cu 
activitatea în perechi ori în 
echipe de lucru etc. 
• încurajează 
interacţiunea socială 
pozitivă, participarea elevilor 
la propria formare

• demers didactic echilibrat
• contexte semnificative de învăţare, actuale, familiare universului referenţial al copilului
• claritatea tematicii, structură compoziţională, mijloace de expresie
• dezvoltă dimensiunile cognitivă, afectiv-atitudinală și acţională
• triada cunoştinţe-abilităţi-atitudini cultivă sensibilitatea ca dimensiune a cunoaşterii problemelor 
specifice societăţii contemporane
• promovează implicarea, participarea, voluntariatul, manifestarea unui comportament moral-civic activ, 
responsabil, tolerant, comunicativ, re�exiv, autoevaluativ

• demers didactic echilibrat

pozitivă, participarea elevilor 

și non-formale de educație
• dezvoltă gândirea analitică și 

• activităţi bazate pe sarcini 

descoperire, prin cooperare, 
prin confruntare de idei, pe 
fondul alternării activităţii 

activitatea în perechi ori în 

9,999,999,99
leileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileileileileilei

21,9921,9921,99
leileileileileileileileileileileileileileilei

21,9921,9921,99
leileileileileileileileileileileileileileilei

NOU

NOU
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clasa a III-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE
Muzică și mișcare, clasa a III-a 
Dumitra Radu, Alina Perțea 

Arte vizuale și abilități practice, 
caiet pentru clasa a III-a
Silvia Mîrșan, Dan-Paul Mârșanu 

• abordare interdisciplinară a conținuturilor din programă
• întregul repertoriu de cântece, dansuri și audiții
• noțiuni de teorie muzicală adecvate vârstei, finalizate cu 
perioada notației muzicale
• structură după logica internă a disciplinei și particularitățile 
psihice ale elevilor
• conținuturi tratate concentric

• conform cu programa şcolară în vigoare
• cuprinde seturi de imagini atent selectate pentru a explica elementele de limbaj plastic şi a 
ilustra mijloacele de expresie artistică
• exerciţii-joc variate şi definitorii pentru realizarea creaţiilor funcţionale, folosind materiale şi 
tehnici de lucru diverse
• rubrică distinctă pentru explicarea termenilor specifici domeniilor

11,9911,9911,99
leileileileileilei

7,997,997,99
leileileileileilei

Dumitra Radu, Alina Perțea 
20,0020,0020,00
leileileileileileileileileileileileileileilei

NOU

NOU
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clasa a III-a – AUXILIARE
Limba și literatura română, 
caiet pentru clasa a III-a
Olga Pîrîială 

Gramatica limbii române  
pentru clasa a III-a 
Aurelia Fierăscu, Ana Lapoviță  

• un demers didactic echilibrat
• asigură formarea şi dezvoltarea 
competenţelor prevăzute de 
programa şcolară, în contextul specific 
particularităţilor de vârstă şi individuale 
ale elevilor
• bogat material ilustrativ specific 
universului referenţial al copilului
• texte consacrate ale literaturii române 
şi universale a căror tematică este 
inspirată din universul copilăriei, cu 
personaje cunoscute şi îndrăgite de 
copii 

• conform cu noua programă
• noțiuni teoretice
• exerciții variate
• evaluări
• pagini dedicate recuperării, aprofundării, dezvoltării

13,9913,9913,99
leileileileileilei

10,9910,9910,9910,9910,9910,9910,9910,9910,9910,9910,9910,99
leileileileileileileileileileileilei

16 17

3. a) Spune ce denumesc substantivele subliniate din următorul text:

Domnul Popescu vrea să scrie o scrisoare fiului său.
Se aşază la birou, ia stiloul şi o foaie de hârtie. Se gândeşte puţin, apoi scrie:

b) Subliniază toate substantivele din text.

4. Observă ce denumeşte substantivul scris pe fiecare petală. Colorează-le apoi doar pe ace-
lea care respectă cerinţa.

5. Citeşte următorul text. Subliniază substantivele. Scrie-le apoi în coloana din stânga pe cele 
care denumesc fiinţe şi în coloana din dreapta pe cele care denumesc lucruri.

– Unde ai pus cei patru bănuţi? a întrebat zâna.
– Am pierdut banii, a răspuns Pinocchio, deşi îi avea în buzunarul hainei.

(Carlo Collodi – „Pinocchio“)

Substantive care denumesc fiinţe Substantive care denumesc lucruri

Dragă Andrei,
A trecut mult timp de când ai plecat în străinătate.
Ştiu că ai o casă mare, o maşină nouă şi un serviciu 

bun.
Dar nouă ne e dor de tine şi ... .

br
ad

ba
nc

ă

grin
dină

Lig
ia

pr
of

es
or

nor

da
ns

m
an

ua
l tu

ne
t

m
et

ru

şc
oa

lă

um
br

ă

Marin stilou

umbrelă
ac

to
r

elevi

pl
oa

ie

medic
catedră

vijelieJoiana

director

nisip
FIINŢE

LUCRURI

FENOMENE
ALE

NATURII

6. Grupează în tabelul de mai jos substantivele date, ţinând seama de ceea ce exprimă fiecare.
pat, sorcovă, fruct, Tisa, Haiduc, cal, România, cuţit, argint, Sibiu, fulger, om, tunet, bunic, 

lapoviţă, ploaie, Mureş, caniculă, nepoată.

Fiinţe Lucruri Nume Fenomene ale naturii

7. Încercuieşte forma corectă a substantivelor:

8. Scrie substantivele sugerate de cele două imagini. Alcătuieşte o singură propoziţie în care 
să le foloseşti.

a) piatră, peatră;
b) peaţă, piaţă;
c) ciorap, ceorap;
d) ciaţă, ceaţă;
e) eşire, ieşire;
f) elefant, ielefant;

g) gheozdan, ghiozdan;
h) gheată, ghiată;
i) ghem, ghiem;
j) unghe, unghie;
k) uameni, oameni;
l) pluaie, ploaie.

     
     

NOU
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Exerciții pentru limba română – 
Jocul cuvintelor, clasa a III-a 
Liliana Cătrună, Natalia Dan 

• în deplin acord cu actuala programă școlară
• organizare pe mici unități de conținut, 
atent punctate prin varietatea exercițiilor 
recomandate
• fișe de evaluare, continuă sau finală, cu itemi 
selectați și organizați profesionist

clasa a III-a – AUXILIARE

Caiet de lecturi recomandate,  
clasa a III-a
Maria Vanțu 

• aventurile și călătoriile pe care micul cititor le trăiește și le face prin intermediul celor citite se 
transformă în experiențe de neuitat
• aproape treizeci de texte din literatura română și literatura universală
• teme și genuri literare diverse
• texte cunoscute, dar și inedite, texte mai vechi, dar și mai noi
• exerciții și jocuri educative și recreative

8,998,998,998,998,998,99
leileileileileilei

12,9912,9912,9912,9912,9912,99
leileileileileilei

NOU
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clasa a III-a – AUXILIARE
Limba modernă engleză, clasa a III-a 
manual, CD și caiet
Cristina Johnson, Cristina Drăgoi, Sarah Winslow  

Gramatica limbii engleze, 
carte și caiet
Cristina Johnson 

• favorizează utilizarea de metode și strategii didactice moderne, activ-participative, fiecare lecție fiind 
centrată pe elev și pe învățarea prin descoperire
• cuprinde lecții de recapitulare distribuite echilibrat, care permit consolidarea noțiunilor-cheie 
dobândite de elevi în urma parcurgerii unor lecții consecutive
• cuprinde lecții de evaluare cu itemi obiectivi și semiobiectivi, care urmăresc progresul înregistrat de 
elevi
• include proiecte și jocuri de rol care dezvoltă autonomia în învățare și stimulează creativitatea elevilor
• este însoțit de un CD multimedia ușor de utilizat, care contribuie la optimizarea demersului educativ, 
sporind valoarea didactică a activităților de învățare propuse

• însoțită și de un caiet de activități
• cele 66 de lecții abordează două aspecte importante în învățarea unei limbi străine: pronunția sunetelor 
specifice limbii engleze, privită din punctul de vedere al relației dintre sunete și litere; prezentarea 
structurilor gramaticale necesare transmiterii unui mesaj la nivelul elevilor de școală primară
• se pune accentul pe pronunție, pe reguli de gramatică și de intonație
• exerciții pentru toate deprinderile importante în formularea, transmiterea, înțelegerea și scrierea unui 
mesaj
• joc și amuzament

22,0022,0022,00
leileileileileilei

13,9913,9913,9913,9913,9913,9913,9913,9913,99
leileileileileilei

• însoțită și de un caiet de activități• însoțită și de un caiet de activități• însoțită și de un caiet de activități

25,0025,0025,0025,0025,0025,00
leileileileileileileileileileileilei

25,0025,0025,0025,0025,0025,00
leileileileileilei
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clasa a III-a – AUXILIARE  
Să deslușim tainele matematicii, 
clasa a III-a
Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu, 
Alina Perțea

Culegere de matematică, 
clasa a III-a 
Simona Grujdin, Adriana Borcan 

• fixează și aprofundează 
cunoștințele
• oferă posibilitatea deslușirii 
gradate – de la simplu la 
complex – a tainelor matematicii
• urmărește, capitol cu capitol, 
actuala programă școlară
• oferă posibilitatea antrenării 
eficiente a minții în scopul 
dezvoltării unei gândiri logice 
și practice, capabile să aplice 
noțiunile abstracte în concretul 
înconjurător

• în conformitate cu programa școlară în vigoare 
• cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice matematicii
• dezvoltă capacitățile de explorare, investigare și rezolvare de probleme
• dezvoltă interesul și motivația pentru studiul și aplicarea matematicii în contexte variate 

14,9914,9914,99
leileileileileilei

14,9914,9914,9914,9914,9914,99
leileileileileilei

NOU

NOU
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clasa a III-a – OFERTE SPECIALE

Pachet 1

Pachet 2

Componența pachetului 1:  
Limba și literatura română, caiet • Matematică, caiet • Științe ale naturii, caiet • Educație civică, caiet •  

Muzică și mișcare, caiet • Arte vizuale și abilități practice, caiet

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

Componența pachetului 2: 
Limba și literatura română, caiet • Matematică, caiet • Exerciții pentru limba română – Jocul cuvintelor/Caiet de 

lecturi recomandate • Să deslușim tainele matematicii, culegere/Culegere de matematică 

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

- - - - - - - - - - - OFERTE SPECIALE - - - - - - - - - - -

63,9463,9463,94
leileileileileilei

51,9651,9651,96
leileileileileilei

57,5557,5557,55
leileileileileilei

46,7646,7646,76
leileileileileilei

13,9913,9913,99
leileileileileileileileilei

13,9913,9913,99
leileileileileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileilei

8,998,998,99
leileileileileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileileileileilei

12,9912,9912,99
leileileileileileileileilei

sau

sau

sau

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileileileileilei

14,9914,9914,9914,9914,9914,99
leileileileileileileileilei

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileilei

14,9914,9914,9914,9914,9914,99
leileileileileileileileileileileilei

7,997,997,99
leileileileileilei

11,9911,9911,99
leileileileileilei
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clasa a II-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI, clasa a II-a, 
manual, CD și caiete
Anina Bădescu, Mihaela-Ada Radu

Dezvoltare personală, clasa a II-a, 
manual, CD și caiet
Constanța Cuciinic 

Miracol în lumea emoțiilor. O poveste despre emoțiile 
mele. O poveste despre mine 
Dragoș Iulian Matei, Bianca Niță, Paula-Steluța Dobrinoiu

semestrul

al -lea

MANUAL PENTRU

Anina Bădescu Mihaela-Ada Radu

7 786067 060805

ISBN 978-606-706-080-5

www.edituraaramis.ro

MANUAL PENTRU

Mihaela-Ada Radu

semestrul

MANUAL PENTRU

Anina Bădescu Mihaela-Ada Radu

7 786067 060799

ISBN 978-606-706-079-9

www.edituraaramis.ro

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI, clasa a II-a, 

• observare, analiză atentă, 
investigarea căilor de 
rezolvare, predicţie asupra 
rezultatelor, toate acestea 
constituindu-se în etape ale 
jocului didactic
• abordarea integrată a 
conţinuturilor programei 
şcolare
• ancorarea sarcinilor didactice în realitatea imediată şi folosirea 
elementelor de joc
• instrument de lucru util pentru formarea competenţelor şi în 
studiul celorlalte discipline

• facilitează: dobândirea încrederii în 
sine; dezvoltarea capacităților creative; 
înțelegerea trăirilor emoționale; starea 
de bine a copiilor; formarea abilităților 
de comunicare; pregătirea pentru viață și 
pentru viitor

• se adresează copiilor, părinților și cadrelor didactice care doresc să 
descopere de o manieră plăcută emoțiile, gândurile, super-puterile, 
intuiția, curajul și alte lucruri minunate din lumea lor interioară, dar și cum 
să le folosească pentru binele lor și al celor din jur
• o poveste plină de sensibilitate și suspans despre curajul de a fi tu însuți, 
de a-ți explora toate emoțiile și de a te încrede în magia vieții

leileileileileilei

9,959,959,95
leileileileileileileileilei

9,959,959,95
leileileileileilei

18,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,00
leileileileileilei

8,998,998,998,998,998,998,998,998,99
leileileileileilei

31,9931,9931,9931,9931,9931,99
leileileileileileileileileileileilei

NOU
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clasa a II-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE
MUZICĂ ȘI MIȘCARE, clasa a II-a, 
manual, CD și caiet
Alina Perțea, Dumitra Radu 

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE, clasa a II-a, 
caiet
Silvia Mîrșan, Dan-Paul Mârșanu

• metode de predare-învățare clasice și inovatoare – metoda scăriței muzicale, alternând, în unele 
situații, cu metoda Breazul-Saxu
• melodii clasice și moderne – cântece din folclorul copiilor, dar și melodii din repertoriile moderne, 
îndrăgite atât de către copii, cât și de adulți –, regăsite și în formatul digital
• interdisciplinaritate
• varietate de exerciții și modalități de evaluare 
• antrenează elevul în sensul formării și dezvoltării tuturor competențelor prevăzute de programă

• conform cu programa şcolară în vigoare
• cuprinde seturi de imagini atent selectate pentru a explica elementele de limbaj plastic şi a ilustra 
mijloacele de expresie artistică
• exerciţii-joc variate şi definitorii pentru realizarea creaţiilor funcţionale, folosind materiale şi 
tehnici de lucru diverse
• rubrică distinctă pentru explicarea termenilor specifici domeniilor

7,997,997,99
leileileileileilei

19,0019,0019,00
leileileileileileileileilei

11,9911,9911,9911,9911,9911,99
leileileileileileileileileileileilei

NOU
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clasa a II-a – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE
COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ, clasa a II-a, 
manual, CD și caiete
Cristina Johnson 

CALIGRAFIE, clasa a II-a, 
caiet
Marcela Peneș 

TESTE PENTRU EVALUAREA 
NAȚIONALĂ, clasa a II-a, 

caiet
Simona Grujdin, Adriana Borcan 

• facilitează asimilarea limbii engleze
• poveste, joc şi activităţi la îndemâna oricărui copil 
• asimilarea noţiunilor de vocabular şi gramatică
• exersare şi descoperire, dialog 
• ilustraţii atractive şi amuzante, personaje îndrăgite şi situaţii 
inedite

• include două discipline: Comunicare în limba 
română și Matematică și explorarea mediului
• elemente apropiate, din universul copiilor
• îmbunătăţește performanţa şcolară

• formează un scris frumos, ordonat, lizibil
• suport pentru exersarea caligrafiei 

• include două discipline: Comunicare în limba 
română și Matematică și explorarea mediului
• elemente apropiate, din universul copiilor
• îmbunătăţește performanţa şcolară

14,9914,9914,99
leileileileileilei

24,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,9024,90
leileileileileileileileilei

6,506,506,50
leileileileileilei

8,508,508,50
leileileileileileileileileileileileileileilei

8,508,508,50
leileileileileileileileilei

NOU
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clasa a II-a – AUXILIARE
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA 
MEDIULUI, clasa a II-a, 
caiet
Rodica Chiran 

SĂ DESLUȘIM TAINELE MATEMATICII  
ȘI ALE EXPLORĂRII MEDIULUI,
clasa a II-a, 
culegere
Alina Perțea, Rodica Chiran, 
Dumitra Radu

• o multitudine de exerciții și probleme 
• o culegere completă, care acoperă toate 
conținuturile prevăzute de programa școlară
• consolidare, aprofundare și dezvoltare

• conform cu programa școlară 
• inovator și creativ
• valoare educativă
• succesiunea logică a noțiunilor prezentate asigură buna însușire a acestora
• imaginile și elementele grafice facilitează înțelegerea, creând motivație și stimulând 
interesul pentru matematică
• un instrument de lucru util și plăcut

12,9912,9912,9912,9912,9912,99
leileileileileilei

11,9911,9911,99
leileileileileilei
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COMUNICARE ÎN LIMBA 
ROMÂNĂ, clasa a II-a, 
caiete
Olga Pîrîială 

COMUNICARE ÎN LIMBA 
ROMÂNĂ, clasa a II-a, 
caiete de pregătire  
pentru evaluarea națională
Alina Nicolae-Perțea,  
Dumitra Radu, Rodica Chiran

• un demers didactic echilibrat
• asigură formarea şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de programa şcolară în contextul specific 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor clasei a II-a
• variate situaţii de comunicare şi activităţi de învăţare 
• oferă o largă plajă de diferenţiere a demersului didactic
• bogat material ilustrativ specific universului referenţial al copilului
• texte consacrate ale literaturii române şi universale a căror tematică este inspirată din universul 
copilăriei, cu personaje cunoscute şi îndrăgite de copii

• oferă o pregătire treptată, o familiarizare step by 
step cu modelele itemilor de evaluare și o asimilare 
conștientă a cerințelor (în primul semestru) și abia în 
semestrul al doilea aducem în fața copilului modele de 
teste care îi oferă și posibilitatea de a se autoevalua
• situații variate de a înțelege un mesaj scris (indiferent 
unde și cum apare acesta) 
• oferă copilului posibilitatea de a-și manifesta 
competențele de comunicare atât în situații reale, cât și 
imaginare

clasa a II-a – AUXILIARE

11,5111,5111,5111,5111,5111,51
leileileileileilei

11,5111,5111,5111,5111,5111,5111,5111,5111,51
leileileileileilei

• asigură formarea şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de programa şcolară în contextul specific 

9,589,589,589,589,589,58
leileileileileileileileileileileilei

9,589,589,58
leileileileileileileileileileileilei
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COMUNICARE ÎN LIMBA 
ROMÂNĂ, clasa a II-a, 

caiet
Celina Iordache 

• vine în sprijinul elevilor pentru asimilarea elementelor de bază ale 
principalelor limbaje convenționale, pentru stimularea lor în vederea 
perceperii și cunoașterii mediului apropiat, a intuiției și a imaginației 
acestora 
• formează motivația pentru învățare, înțeleasă ca o activitate socială

• aventurile și călătoriile pe care micul cititor 
le trăiește și le face prin intermediul celor 
citite se transformă în experiențe de neuitat
• teme și genuri literare diverse
• texte cunoscute, dar și inedite, texte mai 
vechi, dar și mai noi
• exerciții și jocuri educative și recreative

• dezvoltă capacitatea de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)
• susţine activităţile elevilor pentru buna desfăşurare şi aplicare a metodelor moderne de lectură activă
• jurnalele de lectură sunt grupate pe autorii cunoscuţi din bibliografia recomandată şi studiată în 
manualele şcolare, oferind informaţii suplimentare privind activitatea şi operele literare adecvate vârstei
• exerciţiile de scriere corectă a cuvintelor, prevăzute de programă, sunt diversificate şi prezentate de o 
manieră atractivă

clasa a II-a – AUXILIARE

Exerciții pentru comunicare în limba 
română – Jocul cuvintelor, clasa a II-a 
Liliana Cătrună, Gheorghe Mandizu Cătrună

A fost odată o bucată de lemn. Nu era, ce-i drept, un lemn de preț, ci 

doar o bucată din grămadă, din cele pe care le băgăm iarna în sobe sau în 

vetre, ca s-aprindem focul și să-ncălzim odăile. Și nu știu cum s-a întâmplat, 

dar, într-o bună zi, bucata asta de lemn nimeri în dugheana unui tâmplar 

bătrân, pe care-l chema meșterul Anton și căruia toată lumea îi spunea 

meșterul Cireașă.Îndată ce văzu bucata de lemn, meșterul Cireașă se bucură nespus. Își 

frecă mâinile mulțumit și mormăi cu jumătate de glas:

— Lemnul ăsta a nimerit tocmai la timp: tare aș vrea să fac din el un 

picior de masă.Zis și făcut. Apucă repede o secure ascuțită, cu gând să-l cojească și să-l 

cioplească. Dar când fu gata să-i desprindă prima așchie, rămase cu mâna 

încremenită-n aer: desluși un glăscior subțire, care țipa:

— Nu mă lovi prea tare!Închipuiți-vă, dar, cum a rămas bunul unchiaș, meșterul Cireașă!

Își roti speriat ochii, jur-împrejurul odăii, să vadă de unde se pornise 

glăsciorul, dar nu descoperi nimic! Se uită pe sub masa la care lucra, nimic, 

se uită într-un dulap care stătea încuiat mereu, nimic.

Până una-alta, puse securea deoparte și luă rindeaua să rășluiască și să netezească bucata 

de lemn. În timp ce trăgea însă cu rindeaua în sus și-n jos, auzi din nou același glăscior, care-i 

spuse râzând:— Astâmpără-te! Mă gâdili de nu mai pot!

De data asta, bietul meșter Cireașă căzu jos ca trăsnit. [...]

Meșterul Cireașă îi dăruiește bucata de lemn prietenului său, Geppetto. Acesta o ia să-și facă 

dintr-însa o păpușă de lemn, cu meșteșug, care să știe să danseze, să se bată cu sabia și să se 

dea tumba.
Îndată ce intră în casă, Geppetto își luă uneltele și se apucă să-l cioplească și să-l meșterească 

pe prichindel. „Ce nume să-i pun?”, se întrebă el. „Aș vrea să-l cheme Pinocchio. Numele ăsta o 

să-i poarte noroc…” După ce-i găsi prichindelului un nume, începu să-l lucreze fără zăbavă și-i făcu 

la repezeală părul, pe urmă fruntea și mai apoi ochii. Îndată ce-i făcu ochii, mare nu-i fu uimirea 

când băgă de seamă că ochii se mișcă și-l privesc țintă întruna. Văzându-se astfel pironit de cei doi 

ochișori de lemn, Geppetto nu se simți prea în largul său și zise cu dojană în glas:

— Ochișori de lemn, de ce mă priviți așa? Nu-i răspunse însă nimeni.

Atunci, după ochi îi făcu nasul; dar abia îl isprăvi, și nasul începu să-i crească, și creștea, și 

creștea, și creștea, de-a ajuns în câteva minute un năsoi de părea că nu se mai isprăvește!

Degeaba se tot trudea bietul Geppetto să îl scurteze. Cu cât îl tăia și-l scurta mai mult, cu atât 

obraznicul de nas se lungea mai tare! După nas, îi făcu gura. Dar n-apucă să-i facă bine gura, că 

aceasta se porni numaidecât să râdă și să-l îngâne.

— Termină cu râsul! zise Geppetto încruntându-se.

Dar parc-ar fi vorbit cu pereții.
— Termină odată cu râsul, îți spun! răcni el cu glas mânios.

Pinocchio
de Carlo Collodi

(fragmente)
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A fost odată o bucată de lemn. Nu era, ce-i drept, un lemn de preț, ci 

doar o bucată din grămadă, din cele pe care le băgăm iarna în sobe sau în 

vetre, ca s-aprindem focul și să-ncălzim odăile. Și nu știu cum s-a întâmplat, 

dar, într-o bună zi, bucata asta de lemn nimeri în dugheana unui tâmplar 

bătrân, pe care-l chema meșterul Anton și căruia toată lumea îi spunea 

Îndată ce văzu bucata de lemn, meșterul Cireașă se bucură nespus. Își 

— Lemnul ăsta a nimerit tocmai la timp: tare aș vrea să fac din el un 

Zis și făcut. Apucă repede o secure ascuțită, cu gând să-l cojească și să-l 

cioplească. Dar când fu gata să-i desprindă prima așchie, rămase cu mâna Își roti speriat ochii, jur-împrejurul odăii, să vadă de unde se pornise 

Carlo Collodi
Atunci gura încetă să mai râdă, dar scoase afară o limbă de-un cot. Ca să nu-și fărâme 

opera, Geppetto se prefăcu că nu-l ia în seamă și-și văzu mai departe de lucru. După gură îi 

făcu bărbia, apoi gâtul, umerii, pântecele, brațele și mâinile. Abia-i isprăvi mâinile și Geppetto 

simți că peruca din cap i-o ia la sănătoasa! Se uită în sus și ce credeți că-i fu dat să vadă? Pe-

ruca-i galbenă era în mâi nile prichindelului!
— Pinocchio!… Să-mi dai repede peruca înapoi!

Dar ți-ai găsit! În loc să-i dea peruca înapoi, Pinocchio și-o îndesă pe cap atât de vârtos, că era 

gata-gata să se înăbușe! Față de o asemenea obrăznicie și batjocură, Geppetto deveni pe dată 

trist și amărât, cum nu mai fusese nicicând în viața sa. Și, întorcându-se către Pinocchio, îi grăi:

— Copil afurisit ce ești! Nici nu te-am isprăvit și ai început să-l iei pe taică-tău în răspăr! 

Rău, băiatul meu, tare rău! și își șterse o lacrimă. Mai rămânea să-i facă picioarele. Când isprăvi 

și picioarele, Geppetto se pomeni c-un șut drept în vârful nasului. Uite, așa-mi trebuie! își 

spuse el atunci. Trebuia să mă gândesc bine mai înainte! Acu-i prea târziu!

În cele din urmă, apucă prichindelul de subsuori și-l așeză-n picioare, pe podea, ca să-l învețe 

să meargă. Însă Pinocchio avea picioarele țepene și nu știa încă să și le miște, astfel că Geppetto, 

luându-l de mână, începu să-l plimbe și să-l deprindă cum să-și miște un picior după celălalt. [...]

După multe întâmplări, Pinocchio, care este neascultător și fuge de acasă, ajunge pe mâna 

unor tâlhari care-l spânzură de un copac. În vreme ce bietul Pinocchio, spânzurat de către 

tâlhari de-o cracă a Marelui Stejar, părea mai mult mort decât viu, o frumoasă copilă cu părul 

negru-albăstrui se arată la fereastră. Înduioșându-se la vederea nefericitului care se bălăbănea 

atârnat de gât în bătaia vântului de miazănoapte, bătu ușurel de trei ori din palme. [...]

1. Completează spațiile potrivind cuvintele 

meșter, păpușă, Pinocchio, nasul. Geppetto era un __________ foarte priceput. 

Meșterul a construit o __________ din lemn. 

 Bătrânul dorea ca _______________ să meargă 

la școală.
Dacă spunea minciuni, îi creștea ___________.

2. Leagă cuvintele cu același înțeles.
meșter    a sculpta
a merge   meseriaș
necaz    ghinion
a sfătui    totdeauna
mereu    talentat
priceput   a se duce
a ciopli    a îndruma

4. Completează enunțurile adăugând cuvintele potrivite.

a) Geppetto era un __________________ foarte priceput.

b) Meșterul a cioplit o __________________ din lemn.

c) Bătrânul l-a numit __________________ .

d) Prietenul lui Pinocchio era un __________________ .

e) Geppetto i-a cumpărat băiețelului _________________ , pentru ca _________________ .

f) Dar Pinocchio nu ____________________________________ .

g) El a vândut __________________ și a intrat la __________________ .

3. Bifează trăsăturile care i se potrivesc lui Pinocchio:

  ascultător
  

naiv

  neascultător
  

cuminte

  
sincer
  încăpățânat

  respectuos
  

vesel

  
deștept

  
mincinos

313131

Caiet de lecturi recomandate,  
clasa a II-a 
Maria Vanțu A fost odată o bucată de lemn. Nu era, ce-i drept, un lemn de preț, ci 

doar o bucată din grămadă, din cele pe care le băgăm iarna în sobe sau în 

vetre, ca s-aprindem focul și să-ncălzim odăile. Și nu știu cum s-a întâmplat, 

dar, într-o bună zi, bucata asta de lemn nimeri în dugheana unui tâmplar 

bătrân, pe care-l chema meșterul Anton și căruia toată lumea îi spunea 

Îndată ce văzu bucata de lemn, meșterul Cireașă se bucură nespus. Își 

frecă mâinile mulțumit și mormăi cu jumătate de glas:

— Lemnul ăsta a nimerit tocmai la timp: tare aș vrea să fac din el un 

Zis și făcut. Apucă repede o secure ascuțită, cu gând să-l cojească și să-l 

cioplească. Dar când fu gata să-i desprindă prima așchie, rămase cu mâna 

încremenită-n aer: desluși un glăscior subțire, care țipa:

— Nu mă lovi prea tare!Închipuiți-vă, dar, cum a rămas bunul unchiaș, meșterul Cireașă!

Își roti speriat ochii, jur-împrejurul odăii, să vadă de unde se pornise 

glăsciorul, dar nu descoperi nimic! Se uită pe sub masa la care lucra, nimic, 

se uită într-un dulap care stătea încuiat mereu, nimic.

Până una-alta, puse securea deoparte și luă rindeaua să rășluiască și să netezească bucata 

de lemn. În timp ce trăgea însă cu rindeaua în sus și-n jos, auzi din nou același glăscior, care-i 

De data asta, bietul meșter Cireașă căzu jos ca trăsnit. [...]

Meșterul Cireașă îi dăruiește bucata de lemn prietenului său, Geppetto. Acesta o ia să-și facă 

dintr-însa o păpușă de lemn, cu meșteșug, care să știe să danseze, să se bată cu sabia și să se 

Îndată ce intră în casă, Geppetto își luă uneltele și se apucă să-l cioplească și să-l meșterească 

pe prichindel. „Ce nume să-i pun?”, se întrebă el. „Aș vrea să-l cheme Pinocchio. Numele ăsta o 

să-i poarte noroc…” După ce-i găsi prichindelului un nume, începu să-l lucreze fără zăbavă și-i făcu 

la repezeală părul, pe urmă fruntea și mai apoi ochii. Îndată ce-i făcu ochii, mare nu-i fu uimirea 

când băgă de seamă că ochii se mișcă și-l privesc țintă întruna. Văzându-se astfel pironit de cei doi 

ochișori de lemn, Geppetto nu se simți prea în largul său și zise cu dojană în glas:

— Ochișori de lemn, de ce mă priviți așa? Nu-i răspunse însă nimeni.

Atunci, după ochi îi făcu nasul; dar abia îl isprăvi, și nasul începu să-i crească, și creștea, și 

creștea, și creștea, de-a ajuns în câteva minute un năsoi de părea că nu se mai isprăvește!

Degeaba se tot trudea bietul Geppetto să îl scurteze. Cu cât îl tăia și-l scurta mai mult, cu atât 

obraznicul de nas se lungea mai tare! După nas, îi făcu gura. Dar n-apucă să-i facă bine gura, că 
— Termină odată cu râsul, îți spun! răcni el cu glas mânios.

Pinocchio
(fragmente)

conform 

cu  

manualele

aprobate

8,998,998,99
leileileileileileileileilei

12,9912,9912,9912,9912,9912,99
leileileileileileileileileileileilei

12,9912,9912,9912,9912,9912,99
leileileileileilei



28

clasa a II-a – OFERTE SPECIALE

Pachet 1

Pachet 2

Componența pachetului 1:  
Comunicare în limba română, caiete • Matematică și explorarea mediului, caiete • Dezvoltare personală, caiet  

• Muzică și mișcare, caiet • Arte vizuale și abilități practice, caiet • Teste pentru evaluarea națională

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

Componența pachetului 2:  
Comunicare în limba română, caiete • Exerciții pentru comunicare în limba română – Jocul cuvintelor  
• Matematică și explorarea mediului, caiet • Să deslușim tainele matematicii și ale explorării mediului  

• Teste pentru evaluarea națională

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

- - - - - - - - - - - OFERTE SPECIALE - - - - - - - - - - -

83,0283,0283,0283,0283,0283,02
leileileileileilei
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leileileileileileileileileileileilei
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68,3868,3868,38
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clasa I – MANUALE CÂȘTIGĂTOARE
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI, clasa I, 
manual, CD și caiete
Mihaela-Ada Radu, Anina Bădescu

• metode activ-participative
• varietate de exerciții și probleme
• procedee moderne
• centrare pe competențe
• dezvoltă gândirea analitică și critică
• abordare integrată 
• plasarea în contexte cotidiene 

• lecțiile atractive sunt organizate în jurul unei povești, Alice in the Modern World
• activități de învățare variate, care simulează situații reale din societatea contemporană și vizează 
însușirea unor cunoștințe de vocabular și elemente de bază ale construcției comunicării
• familiarizarea cu formulele de salut, modalitățile de prezentare, denumirile ființelor și obiectelor 
din jur, corpul uman, culori și cifre
• o multitudine de metode și strategii didactice moderne, activ-participative

• conținut bogat, bine structurat și ușor de asimilat de către școlarii de vârstă mică, conținut dublat 
de un suport imagistic deosebit

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ, clasa I, 
manual, CD și caiete
Cristina Johnson, Corina Cigan 

23,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,9023,90
leileileileileilei

24,9024,9024,90
leileileileileilei

8,958,958,95
leileileileileilei

8,508,508,508,508,508,50
leileileileileileileileilei

8,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,508,50
leileileileileilei

MANUALE CÂȘTIGĂTOAREMANUALE CÂȘTIGĂTOARE
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clasa I – AUXILIARE

30

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, clasa I, 
caiete
Olga Pîrîială 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, clasa I, 
caiete
Alina Nicolae-Perțea, Dumitra Radu,  
Rodica Chiran 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, clasa I, 
caiet

Celina Iordache 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ – 
ELEFĂNȚEL, clasa I, 

caiet special
Marcela Peneș, Celina Iordache 

• conceput pe baza metodei fonetice analitico-sintetice și a 
metodei globale
• deschide calea spre utilizarea metodei lingvistice integrale
• susține exhaustiv demersul didactic și formarea 
competențelor de comunicare
• oferă profesorului multiple posibilități de a organiza lecțiile
• succesiunea literelor s-a stabilit pornind de la efortul de 
pronunțare, felul în care sunetele se combină în cuvinte, 
dificultățile de scriere, dar și frecvența lor în vorbire

• jocuri, exerciții, texte atractive
• demersuri pregătitoare pentru evaluarea națională
• exerciții de comunicare în situații diverse
• exerciții de receptare a diferitelor mesaje întâlnite 
în viață

• lucrarea asigură suportul didactic necesar şi spaţiul util formării 
competenţelor de scriere corectă, exprimare orală
• exerciţiile propuse contribuie la dezvoltarea gândirii critice
• dezvoltă imaginaţia și creativitatea elevilor
• implică elevii activ în propriul demers de învățare și de dezvoltare

• exerciţii de depistare a literelor studiate în cadrul unor cuvinte
• scrierea model a literelor de mână, completată cu exemple de cuvinte şi 
propoziţii utile analizei, exerciţii specifice de copiere, transcriere, dictare
• succesiunea literelor este cea clasică, acceptată şi promovată de 
manualele şcolare în uz

conform 

cu  

manualele

aprobate

conform 

cu  

manualele

aprobate

8,628,628,628,628,628,62
leileileileileilei
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11,5111,5111,5111,5111,5111,5111,5111,5111,5111,5111,5111,51
leileileileileileileileileileileilei

8,628,628,62
leileileileileileileileilei
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clasa I – AUXILIARE

 10

Cite]te ]i încercuie]te literele i ]i .

Scrie [n caiet.

Transcrie.
6

5

4

A na
Ma ma ia

.

Ni na a nai
.

Bunica îi iube]te mult pe nepo\eii ei.

Valentina ]i onu\ i-au f`cut ieri o surpriz`

bunicii. rina, mama lor, e mândr` de ei.

inima

Nina

na
imn

11

Cite]te literele ]i încercuie]te-le doar pe cele studiate.

Analizeaz` cuvintele ce denumesc obiectele din imagini

]i alc`tuie]te propozi\ii cu ele.

Completeaz` cuvintele cu mai multe silabe potrivite.

Ni – 
– ni A  – 

– na mi – 
ne – 

Completeaz` propozi\ia.

1

2

4

3

a   c   p   M   m   b   d   A  n   h

o   T   i   E   e   U   S   r   R   v   u

na a nai
.

Exerci\ii-joc

• un instrument de lucru destinat 
elevilor din clasa I, conceput pe baza 
particularităților specifice vârstei, 
în concordanță cu posibilitățile de 
înțelegere și de asimilare ale elevilor

• formează și dezvoltă imaginația, 
creativitatea, vocabularul, 
comunicarea, cultura
• un instrument didactic util nu numai 
pentru elevi, ci și pentru profesori și 
părinți
• frumusețile naturii, basme cu zâne 
și prințese, întâmplări din lumea 
animalelor, poezii cu și despre copii, 
părinți și bunici, istorioare cu tâlc 
• legende sau ghicitori
• exerciții și jocuri educative și 
recreative, menite să îi atragă pe 
micuții cititori în universul fascinant al 
lecturii

• citire corectă, cursivă şi conştientă
• un material organizat secvenţial, structurat 
logic, suplimentar conținuturilor oferite de 
manualele şcolare
• asigură materiale lingvistice atent selectate 
pentru învăţarea şi exersarea cititului, 
prezentate într-o formă cât mai atractivă şi 
variată
• exerciţii de colorare a literelor şi imaginilor

Exerciții pentru comunicare în limba 
română – Jocul cuvintelor, clasa I 
Liliana Cătrună 

Caiet de lecturi recomandate,  
clasa I 
Maria Vanțu 

Învățăm să citim 
Marcela Peneș, Celina Iordache 

8,998,998,998,998,998,99
leileileileileilei

7,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,997,99
leileileileileileileileileileileileileileileileileilei

12,9912,9912,9912,9912,9912,99
leileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileileilei
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MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI, 
clasa I, 
caiet
Rodica Chiran 

SĂ DESLUȘIM TAINELE MATEMATICII 
ȘI ALE EXPLORĂRII MEDIULUI, clasa I, 
culegere
Alina Perțea, Rodica Chiran, 
Dumitra Radu

CAIET SPECIAL DE MATEMATICĂ –  
Aricel, clasa I 
Marcela Peneș, Celina Iordache

• exerciții, probleme și jocuri pentru toate nivelurile – 
de la exerciții de recuperare, la exerciții de consolidare 
și aprofundare, care acoperă toate conținuturile 
prevăzute de programa școlară 
• un auxiliar indispensabil orelor de matematică

• un suport didactic ce susține toate activitățile de predare-învățare necesare 
formării competențelor specifice disciplinei
• variate situații de învățare, concepute și ordonate metodic, care respectă 
atât logica internă de structurare a matematicii, cât și organizarea lecțiilor 
didactice
• conținuturile de învățare abordate sunt prevăzute de programele actuale 

• un suport suplimentar în construcția durabilă a unei 
minți deopotrivă logice și deschise la tainele naturii
• atinge toate etapele studiului matematicii de clasa I, 
problemele și exercițiile având în același timp rădăcini 
serios ancorate în științele naturii
• un real suport, atât pentru elevi, cât și pentru 
îndrumătorii lor, fie că este vorba de cei de la școală, fie 
că este vorba de cei de acasă

clasa I – AUXILIARE

11,9911,9911,99
leileileileileilei

7,507,507,50
leileileileileilei

12,9912,9912,99
leileileileileilei

conform 

cu  

manualele

aprobate
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clasa I – AUXILIARE

• dezvoltarea personală durabilă și atitudinea 
pozitivă
• comportamentul extrovertit
• deprinderea regulilor de igienă
• progresul emoțional
• înțelegerea și buna apreciere a meseriilor

• jetoane cu litere
• planșe cu imagini
• spațiu pentru construirea propozițiilor 

Dezvoltare personală, clasa I, 
caiet
Constanța Cuciinic 

Alfabetar de la A la Z 

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE, clasa I, 
caiet
Silvia Mîrșan, Dan-Paul Mârșanu

• conform cu programa şcolară în vigoare
• cuprinde seturi de imagini atent selectate pentru a explica elementele de limbaj plastic şi a ilustra 
mijloacele de expresie artistică
• exerciţii-joc variate şi definitorii pentru realizarea creaţiilor funcţionale, folosind materiale şi tehnici de 
lucru diverse
• rubrică distinctă pentru explicarea termenilor specifici domeniilor

Silvia Mîrșan, Dan-Paul Mârșanu

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileilei

11,9911,9911,99
leileileileileilei

12,5312,5312,5312,5312,5312,53
leileileileileilei

NOU
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clasa I – OFERTE SPECIALE

Pachet 1

Pachet 2

Componența pachetului 1:  
Comunicare în limba română, caiete • Matematică și explorarea mediului, caiete • Învățăm să citim  

• Dezvoltare personală, caiet • Arte vizuale și abilități practice, caiet

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

Componența pachetului 2:  
Comunicare în limba română, caiete • Exerciții pentru comunicare în limba română – Jocul cuvintelor  
• Matematică și explorarea mediului, caiet • Să deslușim tainele matematicii și ale explorării mediului

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

- - - - - - - - - - - OFERTE SPECIALE - - - - - - - - - - -

65,1165,1165,1165,1165,1165,11
leileileileileilei

60,9960,9960,9960,9960,9960,99
leileileileileileileileileileileilei

58,6058,6058,60
leileileileileilei

54,8954,8954,89
leileileileileilei

8,628,628,62
leileileileileilei

11,5111,5111,51
leileileileileilei

8,628,628,62
leileileileileilei

11,5111,5111,51
leileileileileilei

8,958,958,95
leileileileileileileileilei

12,9912,9912,9912,9912,9912,9912,9912,9912,99
leileileileileilei

7,997,997,997,997,997,997,997,997,99
leileileileileileileileileileileilei

12,9912,9912,9912,9912,9912,99
leileileileileileileileilei

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileileileileileileileilei

11,9911,9911,9911,9911,9911,99
leileileileileileileileileileileilei

11,9911,9911,99
leileileileileileileileileileileilei
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CLASA PREGĂTITOARE – caiete de activități 
integrate și interdisciplinare

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  
clasa pregătitoare 
Celina Iordache

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI,  
clasa pregătitoare 
Celina Iordache

DEZVOLTARE PERSONALĂ,  
clasa pregătitoare 
Celina Iordache

• situaţii de învăţare atent selectate
• suport imagistic adecvat
• jocuri didactice, cântece, poezii, ghicitori, 
texte-suport adecvate vârstei şi asociate cu 
literele
• activităţile didactice propuse susţin situaţiile 
de învăţare de bază programate, sunt �exibile, 
interactive, axate pe stimularea învăţării şi a 
dezvoltării personale 

• teme integratoare, care respectă şi îmbină într-un mod 
natural şi corect, adecvat vârstei, explorarea mediului 
cu matematica
• activităţi didactice de tip interactiv, diversificate 
şi axate pe problemele relevante de conţinut, care 
facilitează înţelegerea şi valorificarea informaţiilor, o 
relaţionare corectă cu mediul natural şi social
• seriile de jocuri propuse în cadrul fiecărei teme 
stimulează creativitatea, induc găsirea unor soluţii 
îndrăzneţe, inovative de rezolvare a sarcinilor de 
învăţare

• dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere, de exprimare a intereselor, 
aptitudinilor şi trăirilor personale
• abilităţi de relaţionare şi comunicare
• imagini sugestive şi sarcini didactice orientative
• două planuri, prezentând realitatea înconjurătoare (situaţii concrete de 
viaţă) şi imaginarul (fapte şi întâmplări fantastice)
• jocuri tematice aplicate, ghicitori, poveşti didactice, terapeutice

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

14,9914,9914,99
leileileileileileileileileileileileileileileileileilei

15,9915,9915,99
leileileileileilei

10,9910,9910,99
leileileileileilei

NOU

NOU

NOU
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CLASA PREGĂTITOARE

• conceput pe baza programei şcolare în vigoare 
• conţine teme care redau aspectele de ordin practic prezente în activitatea de la clasă şi testate de autor 
de-a lungul anilor
• cuprinde seturi de imagini atent selectate şi necesare bunei desfăşurări a activităţii de predare-învăţare
• exerciţii variate şi jocuri atractive, realizate în manieră interactivă
• o gamă variată de activităţi de învăţare, cu scopul de a dezvolta atât auzul fonematic, pronunţia clară, 
vorbirea fluentă, expresivă, citirea şi scrierea corectă, cât şi reprezentările sistematice referitoare la 
universul natural şi social apropiat copilului şi la comportamentul adecvat în situaţii multiple

• aspectele importante ale limbii – care constituie un conținut școlar, specific învățării – sunt 
prezentate sub formă de joc, activitatea specifică vârstei grădiniței pe care proaspeții școlari 
tocmai au părăsit-o
• jocurile propuse ating aspecte legate de corectitudinea pronunției, identificarea și recunoașterea 
sunetelor/silabelor/cuvintelor, toate într-un context de poveste și elemente familiare vârstei căreia 
ne adresăm

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  
clasa pregătitoare 
Olga Pîrîială

101 JOCURI PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 
Olga PîrîialăOlga Pîrîială

7,667,667,667,667,667,66
leileileileileileileileileileileileileileileileileilei

7,667,667,66
leileileileileileileileileileileilei

10,9910,9910,9910,9910,9910,99
leileileileileilei

NOU
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CLASA PREGĂTITOARE

• formarea și educarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte 
şi de a-şi exprima de o manieră 
pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile 
personale, abilităţile de relaţionare 
şi comunicare, reflecţiile cu privire la 
învăţare
• se formează în primul rând abilităţi şi 
se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind 
dobândirea încrederii în sine, starea de 
bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă 
și pentru viitor

• suport intuitiv
• recunoaștere
• formare
• ordonare
• numerele naturale 0-31: recunoaştere, formare, 
citire, scriere, adunarea şi scăderea în concentrul 
0-31 fără şi cu trecere peste ordin, prin numărare/
cu suport intuitiv, probleme simple de adunare 
sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu 
suport intuitiv, repere și direcţii în spaţiu: în, pe, 

deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic, figuri 
plane, 2D: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, corpuri, 3D: cub, cuboid, sferă, noțiuni despre lungime – 
unităţi nonstandard, noțiuni despre timp: ziua, săptămâna, luna, denumire și ordonare, anotimpurile 
– denumire și ordonare, noțiuni despre bani, noțiuni despre corpul omenesc – părţi componente şi 
rolul lor, simţurile, igiena corpului, hrana ca sursă de energie, noțiuni despre plante şi animale - părţi 
componente, importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare, condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, 
căldură lacuri, mare etc.), fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet, Pământul, 
Soarele şi Luna: recunoaştere în modele simple, introducerea în științele fizicii (definirea efectelor 
observabile ale forţelor: împingere, tragere, mişcarea corpurilor şi schimbarea formei: deformare, 
rupere și înțelegerea noțiunilor simple de electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de 
siguranţă în mânuirea aparatelor electrice, unde şi vibraţii: producerea sunetelor)

• suport intuitiv
• recunoaștere
• formare
• ordonare
• numerele naturale 0-31: recunoaştere, formare, 
citire, scriere, adunarea şi scăderea în concentrul 
0-31 fără şi cu trecere peste ordin, prin numărare/
cu suport intuitiv, probleme simple de adunare 
sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu 
suport intuitiv, repere și direcţii în spaţiu: în, pe, 

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI,  
clasa pregătitoare 
Mihaela-Ada Radu, Anina Bădescu

DEZVOLTARE PERSONALĂ, 
caiet clasa pregătitoare 
Mirela Horumbă, Alina Nicolae-Perțea, 
Rodica Chiran

8,958,958,95
leileileileileileileileileileileileileileilei 8,958,958,958,958,958,958,958,958,95

leileileileileilei

9,959,959,95
leileileileileilei
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CLASA PREGĂTITOARE
PRIMUL MEU CAIET DE ȘCOLAR, 
clasa pregătitoare 
Alina Nicolae-Perțea, Dumitra Radu

GHIDUL CADRULUI DIDACTIC, 
clasa pregătitoare 
Alina Nicolae-Perțea,  
Dumitra Radu

• predarea integrată ca metodă ce are drept punct de referinţă nu o disciplină de studiu, ci o tematică 
unitară comună mai multor discipline şi interrelaţionarea diverselor elemente în scopul construirii 
unui ansamblu superior
• mono/intradisciplinaritatea (prin care abordăm tematica propusă din perspectiva unei singure 
discipline – de obicei, în ordine, CLR, MEM, DP, AVAP, MM)
• interdisciplinaritatea (cea care promovează o viziune asupra cunoaşterii şi o abordare ce antrenează 
conştient limbajul mai multor discipline)
• transdisciplinaritatea (cea din urmă treaptă, gradul cel mai elevat şi complex de integrare a 
curriculumului, mergând deseori până la fuziune, care duce la apariţia unor noi câmpuri de 
investigaţie, la proiecte integrate sau programe de cercetare care valorizează o nouă paradigmă)
• multidisciplinaritatea (care ne permite abordarea unei teme/situaţii din perspectiva mai multor 
discipline independente)
• pluridisciplinaritatea (studierea unui subiect dintr-o disciplină prin intermediul mai multor discipline 
deodată)

• conform cu programa şcolară în vigoare
• cuprinde seturi de imagini atent selectate pentru 
a explica elementele de limbaj plastic şi a ilustra 
mijloacele de expresie artistică
• exerciţii-joc variate şi definitorii pentru realizarea 
creaţiilor funcţionale, folosind materiale şi tehnici 
de lucru diverse
• rubrică distinctă pentru explicarea termenilor 
specifici domeniilor

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE, 
clasa pregătitoare, 
caiet
Silvia Mîrșan, Dan-Paul Mârșanu

9,639,639,639,639,639,639,639,639,63
leileileileileileileileileileileilei

13,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,95
leileileileileileileileileileileilei

11,9911,9911,99
leileileileileilei

13,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,95
leileileileileileileileileileileilei

NOU
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CLASA PREGĂTITOARE

ÎNVĂȚĂM PRIN JOC – LITERELE
Corina Gâdiuță

ȘTIU SĂ CITESC CU LITERE  
MARI DE TIPAR 

JOCURI PENTRU COPII INTELIGENȚI + 6 ANI

• acumularea cunoștințelor importante în perioada pre- și alfabetară, 
dezvoltarea abilităților de învățare și însușirea unui limbaj bogat
• un bun suport atât acasă, pentru părinți, cât și la școală pentru profesorii 
cărora le servesc ca material didactic pentru dezvoltarea auzului fonematic al 
copiilor, pentru exersarea sau ameliorarea pronunției, inițierea unor jocuri sau 
ca auxiliar pentru metoda Montessori
• imagini frumoase și viu colorate, care stimulează imaginația și dorința de joacă
• poezii pline de farmec și ghicitori sprințare, ce constituie un inepuizabil joc 
pentru exersarea memoriei
• fiecare carte de joc oferă:

• forma majusculă și minusculă a fiecărei litere
• poezii vesele
• ghicitori
• ilustrații simpatice, viu colorate

• povești clasice minunat ilustrate, pentru cei mai mici 
dintre cititori
• texte accesibile, repovestite cu farmec și umor, scrise 
integral cu litere mari de tipar, pentru a ușura efortul 
școlarilor începători dornici să pătrundă tainele lecturii 
• fiecare poveste a fost adaptată pentru nivelul de 
înțelegere al copiilor de 5-7 ani, iar ilustrațiile mari și 
atractive fac din parcurgerea cărților o activitate plăcută 
și antrenantă

• o serie de cinci cărți, pe niveluri de 
dificultate de la 1 la 5
• un bogat conținut de activități 
antrenante
• jocuri de tip unește punctele, găsește 
diferențele, alege perechile potrivite, 
cuvinte încrucișate, labirinturi și multe 
altele

școlarilor începători dornici să pătrundă tainele lecturii 

atractive fac din parcurgerea cărților o activitate plăcută 

39

14,9914,9914,9914,9914,9914,99
leileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileilei

9,999,999,999,999,999,99
leileileileileileileileileileileileileileilei

16,9916,9916,99
leileileileileilei

9,999,999,99
leileileileileileileileileileileileileileilei

NOU

NOU

NOU
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CLASA PREGĂTITOARE – OFERTE SPECIALE

Pachet 2

Pachet 3

Componența pachetului 1: 
Comunicare în limba română, caiet • Matematică și explorarea mediului, caiet • Elemente grafice, caiet

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

Componența pachetului 2:  
Comunicare în limba română, caiet • Matematică și explorarea mediului, caiet • Educație pentru societate, caiet

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

Componența pachetului 3:  
Comunicare în limba română, caiet • Matematică și explorarea mediului, caiet • Dezvoltare personală, caiet

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

- - - - - - - - - - - OFERTE SPECIALE - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - OFERTE SPECIALE - - - - - - - - - - -

26,2626,2626,26
leileileileileilei

27,4527,4527,45
leileileileileilei

29,2129,2129,21
leileileileileilei

23,6323,6323,63
leileileileileilei

23,6323,6323,63
leileileileileilei

26,2826,2826,28
leileileileileilei

9,639,639,63
leileileileileileileileileileileilei

9,639,639,63
leileileileileileileileileileileilei

9,639,639,63
leileileileileileileileileileileilei

9,639,639,63
leileileileileileileileileileileilei

9,639,639,63
leileileileileileileileileileileilei

9,639,639,63
leileileileileileileileileileileilei

7,007,007,00
leileileileileilei

8,198,198,19
leileileileileilei

9,959,959,95
leileileileileilei

stoc limitat

stoc limitat

stoc limitat

Pachet 1
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CLASA PREGĂTITOARE – OFERTE SPECIALE
Componența pachetului 4:  

Comunicare în limba română, caiete • Matematică și explorarea mediului, caiete • Dezvoltare personală, caiet

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

Componența pachetului 5:  
Primul meu caiet de școlar – activități integrate pentru clasa pregătitoare  

• Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

Componența pachetului 6:  
Comunicare în limba română, caiet • Matematică și explorarea mediului, caiet  

• Dezvoltare personală, caiet • Arte vizuale și abilități practice, caiet

La achiziționarea întregului pachet, beneficiați de o reducere suplimentară de 25%!

- - - - - - - - - - - OFERTE SPECIALE - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - OFERTE SPECIALE - - - - - - - - - - -

7,667,667,667,667,667,667,667,667,66
leileileileileileileileileileileileileileileileileilei

13,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,95
leileileileileilei

14,9914,9914,99
leileileileileileileileilei

15,9915,9915,99
leileileileileileileileilei

10,9910,9910,99
leileileileileileileileilei

11,9911,9911,99
leileileileileileileileilei

7,667,667,667,667,667,667,667,667,66
leileileileileileileileileileileilei

13,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,9513,95
leileileileileilei

8,958,958,958,958,958,958,958,958,95
leileileileileileileileileileileilei

8,958,958,958,958,958,958,958,958,958,958,958,95
leileileileileileileileileileileileileileileileileilei

9,959,959,959,959,959,95
leileileileileileileileileileileilei

9,639,639,639,639,639,639,639,639,63
leileileileileilei

Pachet 5

37,5337,5337,53
leileileileileilei

33,7733,7733,77
leileileileileilei

Pachet 6

53,9653,9653,96
leileileileileilei

48,5648,5648,56
leileileileileilei

43,1743,1743,17
leileileileileilei

38,8538,8538,85
leileileileileilei

Pachet 4
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Titlu Autori Preț Cod
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

CLASA PREGĂTITOARE
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Învățăm prin joc - LITERELE (+6 ani) – 32 de carduri Corina Gadiuta 16. 99 NOU

Comunicare în limba română caiet clasa pregătitoare -activitati 
interdisciplinare si integrate Celina Iordache 14. 99 NOU

Comunicare în limba română caiet clasa pregătitoare SEM 1 Olga Pîrîială 7. 66 A1034A

Comunicare în limba română caiet clasa pregătitoare SEM 2 Olga Pîrîială 7. 66 A1034B

Comunicare în limba română – caiet cu �șe de lucru + 6ani Cleopatra Mihăilescu, Tudora 
Piţilă 9. 63 A941

Știu să citesc cu litere mari de tipar – Cei trei purceluși James Orchard Haliwell 
Phillipps 9. 99 A1223 NOU

Știu să citesc cu litere mari de tipar – Lupul si cei 7 iezi Fratii Grimm 9. 99 A1224 NOU

Știu să citesc cu litere mari de tipar – Scu�ta rosie Fratii Grimm 9. 99 A1225 NOU

Jocul literelor și al cuvintelor (joc didactic) – 4-7 ani Ștefania Antonovici, Alice 
Nichita 10. 60 A679

Povestim după ilustraţii (set de 42 de planșe ilustrate + material ajutător) Antonovici, Vasiliu, Jalbă 41. 41 A446

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Comunicare în limba engleză caiet clasa pregătitoare Cristina Johnson 12. 00 A1029

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
Matematică și explorarea mediului clasa pregătitoare – activitati 
interdisciplinare si integrate Celina Iordache 15. 99 NOU

Matematică și explorarea mediului clasa pregătitoare – caiet SEM 1 Mihaela-Ada Radu, Anina 
Bădescu 8. 95 A1033A

Matematică și explorarea mediului clasa pregătitoare – caiet SEM 2 Mihaela-Ada Radu, Anina 
Bădescu 8. 95 A1033B

Matematică și explorarea mediului – caiet cu �șe de lucru + 6ani A. Maior, A. Călugăriţa, E. Maior 9. 63 A942

Compunem și rezolvăm probleme (set de 36 de planșe A3) Alice Nichita, Mihaela Mitroi 31. 78 A687

Elemente prematematice (set de 9 planșe – 70 x 100 cm) Victoria Pădureanu 51. 54 A406

Cu ce ne îmbrăcăm (joc didactic) Manolache, Dragomir, Petre, 
Soare 15. 41 A442

Locuinţa (joc didactic) Manolache, Dragomir, Petre, 
Soare 12. 04 A399

Cu ce călătorim (joc didactic) colectiv Aramis 12. 04 A606

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE
Educaţie pentru societate – caiet cu �șe de lucru + 6 ani Cleopatra Mihăilescu, Tudora 

Piţilă 8. 19 A943A

ARTE VIZUALE ȘI ABILITATI
Arte vizuale și lucru manual caiet clasa pregătitoare *** 9. 54 A1011 stoc 

limitat

Arte vizuale și abilități practice caiet clasa pregătitoare Silvia Mîrșan, Dan-Paul 
Mârșanu 11. 99 A1199 NOU

DEZVOLTARE PERSONALĂ – ACTIVITĂȚI INTEGRATE – TRANSDISCIPLINARE
101 jocuri pentru clasa pregatitoare Olga Pîrîială 10. 99 A1187 NOU

Jocuri pentru copii inteligenti – Carte de activitati + 6 ani colectiv Aramis 14. 99 A1266 NOU

Descoperim tainele scrisului-elemente gra�ce clasa pregătitoare Alice Nichita 11. 50 A1031A NOU

Dezvoltare personală – caiet clasa pregătitoare- activitati 
interdisciplinare si integrate Celina Iordache 10. 99 NOU
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Dezvoltare personală – caiet clasa pregătitoare M. Horumbă, A. Perțea,  
R. Chiran 9. 95 A1028

Primul meu caiet de școlar – activități integrate clasa pregătitoare SEM 1 Alina Perțea, Dumitra Radu 13. 95 A1032A

Primul meu caiet de școlar – activități integrate clasa pregătitoare SEM 2 Alina Perțea, Dumitra Radu 13. 95 A1032B

Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare Alina Perțea, Dumitra Radu 9. 63 A1032C

De la grădiniţă la școală – mapă cu 32 de �șe de pregătire și evaluare Cleopatra Mihăilescu, Tudora 
Piţilă 9. 15 A725

Pădurea (set de 5 jocuri didactice) Kosa, Petcu, Hosu, Pelinaru, 
Ionescu 21. 19 A569

Taina cifrelor – carte de desenat, exersat și colorat – 6-7 ani Silvia Drăghicescu 9. 54 A735

SETURI PROMOȚIONALE CAIETE CLASA PREGĂTITOARE
Set caiete clasa pregătitoare 1 (CLR + MEM+ Elemente gra�ce) T. Pitila, A. Maior, colectiv 

Aramis 23. 63 A941SET PROMO

Set caiete clasa pregătitoare 2 (CLR + MEM+ Educatie pentru 
societate) T. Pitila, A. Maior, C. Mihailescu 23. 63 A942SET PROMO

Set caiete clasa pregătitoare 3 (CLR + MEM + DP) T. Pitila, A. Maior, A. Perțea, 
R. Chiran 26. 28 A1028SET PROMO

Set caiete clasa pregătitoare 4 (CLR pe semestre + MEM pe semestre  
+ DP)

O. Piriiala, A. Badescu, A. Radu, 
A. Perțea 38. 85 A1034SET PROMO

Set caiete clasa pregătitoare 6 INTEGRATE (CLR + MEM+ DP + 
AVAP) Celina Iordache, S. Marsan 48. 56 NOU

Set caiete clasa pregătitoare 5 (CLR + MEM+ DP + MM + AVAP 
+ Ghidul cadrului didactic) A. Perțea, D. Radu 33. 77 A1032SET PROMO

CLASA I
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Comunicare în limba română – caiet SEM 1 (112 pg) A. Perțea, D. Radu, R. Chiran 11. 51 A1035A

Comunicare în limba română – caiet SEM 2 (112 pg) A. Perțea, D. Radu, R. Chiran 11. 51 A1035B

Comunicare în limba română – caiet SEM 1 (96 pg) Olga Pîrîială 8. 62 A1036A

Comunicare în limba română – caiet SEM 2 (96 pg) Olga Pîrîială 8. 62 A1036B

CLR caiet clasa I (după manuale aprobate) Celina Iordache 10. 99 A1144

Caiet special CLR clasa I (ELEFĂNȚEL) (dupa manuale aprobate) Marcela Peneș, Celina Iordache 7. 50 A1145

Învăţăm să citim – ediţie noua Marcela Peneș, Celina Iordache 7. 99 A1117

Caiet de lecturi recomandate clasa I Maria Vanțu 8. 99 A1121

Culegere exerciții CLR – Jocul cuvintelor – clasa I Liliana Catrună 12. 99 A1155

Set Abecedar + caiete semestrul I și II Cleopatra Mihăilescu,  
Tudora Piţilă 22. 16 A502SET

Alfabetul ilustrat – format A3 (31 planse) colectiv Aramis 29. 00 A967

LIMBA ENGLEZĂ
Manual comunicare în limba engleză clasa I (partea I + II + set CD) Cristina Johnson, Corina Cigan 24. 90 A1044

Caiet comunicare în limba engleză clasa I SEM 1 Cristina Johnson, Corina Cigan 8. 50 A1044A

Caiet comunicare în limba engleză clasa I SEM 2 Cristina Johnson, Corina Cigan 8. 50 A1044B

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINŢE
Manual Matematică și Explorarea Mediului clasa I (sem I + II + set CD) Ada Radu, Anina Bădescu 23. 90 A1037

Matematică și Explorarea Mediului caiet clasa I SEM 1 Ada Radu, Anina Bădescu 8. 95 A1037A

Matematică și Explorarea Mediului caiet clasa I SEM 2 Ada Radu, Anina Bădescu 8. 95 A1037B

Caiet Matematică și explorarea mediului clasa întâi  
(după manuale aprobate) Rodica Chiran 12. 99 A1157

Să deslușim tainele matematicii și ale explorării mediului – culegere 
clasa I A. Perțea, D. Radu, R. Chiran 11. 99 A1126

Aricel – caiet special pentru matematică pregătitoare + cls I Marcela Peneș, Celina Iordache 7. 50 A12D

Numerele de la 0 la 100 – set 40 planse colectiv Aramis 33. 00 A1129

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Dezvoltare personală – caiet pentru clasa I Constanța Cuciinic 9. 99 A1168
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ALTE AUXILIARE
Jocuri pentru copii inteligenti – Carte de activitati + 7 ani colectiv Aramis 14. 99 A1266 NOU

Alfabetar de la A la Z (material didactic) colectiv Aramis 12. 53 A827

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
Arte vizuale și lucru manual caiet clasa I *** 9. 54 A1012 stoc 

limitat

Arte vizuale și abilități practice caiet clasa I Silvia Mîrșan, Dan-Paul 
Mârșanu 11. 99 A1200 NOU

ARIA CURRICULARĂ ARTE
Un cântec e inima mea – carte cu versuri și portative + CD audio 
cadou (cu pozitive și negative; 7 cântece) Aurel Maior, Marcela Peneș 9. 63 A826

Cântece despre noi – carte cu versuri și portative + două CD-uri audio 
cadou (cu pozitive și negative; 20 de cântece) Liana Opriș 12. 04 A859

CLASA A II-A
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Caiet Comunicare limba română clasa a II-a SEM I Olga Pîrîială 9. 58 A1039A

Caiet Comunicare limba română clasa a II-a SEM II Olga Pîrîială 9. 58 A1039B

Comunicare clasa a II-a Evaluare Națională – caiet SEM I Alina Perțea, Dumitra Radu, 
Rodica Chiran 11. 51 A1038A

Comunicare clasa a II-a Evaluare Națională – caiet SEM II Alina Perțea, Dumitra Radu, 
Rodica Chiran 11. 51 A1038B

Lecturi suplimentare clasa a II-a Corina Gâdiuță 9. 99 A1114

Caiet de lecturi recomandate clasa a II-a Maria Vanțu 8. 99 A1122

CLR caiet clasa a II-a (după manualele aprobate) MOV Celina Iordache 12. 99 A1167

Culegere exercitii CLR – Jocul cuvintelor – clasa a II-a Liliana Catruna/ Mandizu 
Catruna 12. 99 A1156

Caligra�e (caiet) Marcela Peneș 6. 50 A25A

LIMBA ENGLEZĂ
Manual Comunicare limba englez/ clasa a II-a  
(partea I + II + set CD) Cristina Johnson / Corina Cigan 24. 90 A1073

Comunicare limba engleză caiet clasa a II-a SEM I Cristina Johnson 8. 50 A1073A

Comunicare limba engleză caiet clasa a II-a SEM II Cristina Johnson 8. 50 A1073B

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Manual Dezvoltare personala clasa a II-a (partea I + II + set CD) Constanta Cuciinic 18. 00 A1184 NOU

Dezvoltare personală – caiet pentru clasa a II-a Constanta Cuciinic 8. 99 A1160 NOU

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINŢE
Manual Matematică și Explorarea Mediului clasa a II-a (partea I + II + 
set CD) Ada Radu / Anina Bădescu 24. 90 A1040

Matematică și Explorarea Mediului caiet clasa a II-a SEM 1 Ada Radu, Anina Bădescu 9. 95 A1040A

Matematică și Explorarea Mediului caiet clasa a II-a SEM 2 Ada Radu, Anina Bădescu 9. 95 A1040B

Să deslușim tainele MEM- culegere clasa a II-a A. Perțea, M-A Radu, R Chiran 11. 99 A1125

Caiet Matematică și Explorarea Mediului clasa a II-a  
(după manualele aprobate) Rodica Chiran 12. 99 A1158

EVALUARE NAȚIONALĂ
Teste evaluare nationala clasa a II-a (CLR+MEM) Grujdin / Borcan 14. 99 A1188 NOU

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
Arte vizuale și lucru manual caiet clasa a II-a *** 9. 54 A1013 stoc 

limitat

Arte vizuale și abilitati practice caiet clasa a II-a Silvia Mîrșan, Dan-Paul 
Mârșanu 11. 99 A1201 NOU

ARIA CURRICULARĂ MUZICĂ ȘI MIȘCARE
Manual Muzica si miscare clasa a II-a (partea I+II+set CD) Dumitra Radu, Alina Perțea 19. 00 A1197 NOU

Muzica și mișcare caiet pentru clasa a II-a Dumitra Radu, Alina Perțea 7. 99 A1161 NOU
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CLASA A III-A
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Caiet de limba Romana clasa a III- a (conform cu noua programa) Olga Pîrîială 13. 99 A1169 NOU

Gramatica limbii romane pentru clasa a III-a editie noua A. Fierascu, A. Lapoviță 10. 99 NOU

Lecturi suplimentare clasa a III- a Corina Gadiută 9. 99 A1115

Caiet de lecturi recomandate clasa a III- a Maria Vanțu 8. 99 A1123

Culegere exercitii pentru limba română – Jocul cuvintelor – clasa a III-a Liliana Catruna, Natalia Dan 12. 99 A1170 NOU

LIMBA MODERNĂ ENGLEZĂ
Manual Limba moderna engleza clasa a III a (partea I+II+set CD) Cristina Johnson 22. 00 A1163 NOU

Limba moderna engleza caiet clasa a III a Cristina Johnson 13. 99 A1159 NOU

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE
Manual Educatie Civica clasa a III-a (partea I + II + set CD) Dumitra Radu, Gherghina 

Andrei 21. 99 A1195 NOU

Educatie Civica caiet pentru clasa a III-a (2016) Dumitra Radu, Gherghina 
Andrei 9. 99 A1164 NOU

Manual Educatie Civica clasa a III-a (partea I + II + set CD) Olga Pîrîială 21. 99 A1196 NOU

Educatie Civica caiet pentru clasa a III-a (2016) Olga Pîrîială 9. 99 A1165 NOU

ALTE AUXILIARE
Scriitori români. Fișe de portofoliu Tudora Piţilă, Cleopatra 

Mihăilescu 11. 56 A374A

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINŢE
Manual Matematica clasa a III-a (partea I + II + set CD) Rodica Chiran, Ada Radu 26. 00 A1185 NOU

Matematică – caiet pentru clasa a III-a Rodica Chiran, Ada Radu 9. 99 A1166 NOU

Culegere Matematică clasa a III-a Simona Grujdin, Adriana 
Borcan 14. 99 A1130 NOU

Să deslușim tainele matematicii – culegere clasa a III-a Rodica Chiran, Ada Radu,  
Alina Perțea 14. 99 A1127 NOU

Manual Stiinte ale naturii clasa a III-a (partea I + II + set CD) Dumitra Radu, Ada Radu 20. 00 A1186 NOU

Stiinte ale naturii – caiet pentru clasa a III- a (2016) Dumitra Radu, Ada Radu 9. 99 A1128 NOU

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
Arte vizuale și abilitati practice caiet clasa a III-a Silvia Mîrșan, Dan-Paul 

Mârșanu 11. 99 A1202 NOU

ACTIVITĂŢI INTER- ȘI TRANSDISCIPLINARE
Sunt cel mai bun – pregătirea concursurilor școlare, clasele III-IV Piţilă, Mihăilescu, Maior 9. 15 A920

ARIA CURRICULARĂ MUZICĂ ȘI MIȘCARE
Manual Muzica si miscare clasa a III-a (partea I+II+set CD) Dumitra Radu, Alina Perțea 20. 00 A1041 NOU

Muzica și mișcare caiet pentru clasa a III-a Dumitra Radu, Alina Perțea 7. 99 A1162 NOU

CLASA A IV-A
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Caiet de limba Romana clasa a IV-a (conform cu noua programa)  
112 pag Olga Pîrîială 16. 99 NOU

Gramatica limbii romane pentru clasa a IV-a editie noua A. Fierascu, A. Lapovita 15. 99 NOU

Jocul cuvintelor – Culegere exercitii pentru limba română – clasa a IV-a 
176 pag Liliana Catruna/ Natalia Dan 17. 99 NOU

Caiet de lecturi recomandate pentru clasa a IV-a Maria Vanțu 10. 99 A1124A NOU

Lecturi suplimentare clasa a IV-a Corina Gâdiuță 9. 99 A1116 NOU

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINŢE
Manual Matematica clasa a IV-a (partea I + II + set CD)  
castigator licitatie MENCS 2016 Rodica Chiran, Ada Radu În 

curând

Matematică – caiet pentru clasa a IV-a Rodica Chiran, Ada Radu 16. 99 NOU

Matematică – caiet pentru clasa a IV-a Tudora Piţilă, Cleopatra 
Mihăilescu 15. 99 NOU
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Să deslușim tainele matematicii – culegere clasa a IV-a Rodica Chiran, Ada Radu,  
Alina Perțea 17. 99 NOU

Culegere Matematică clasa a IV-a Simona Grujdin, Adriana 
Borcan 17. 99 NOU

Manual Știinţe ale naturii – clasa a IV-a (partea I + II + set CD) 
castigator licitatie MENCS 2016 Ada Radu, Dumitra Radu În 

curând

Știinţe ale naturii – caietul elevului pentru clasa a IV-a Ada Radu, Dumitra Radu NOU

Manual Știinţe ale naturii – clasa a IV-a (partea I + II + set CD) 
castigator licitatie MENCS 2016

Tudora Piţilă, Cleopatra 
Mihăilescu A1275 În 

curând

Știinţe ale naturii – caietul elevului pentru clasa a IV-a Tudora Piţilă, Cleopatra 
Mihăilescu 9. 99 A1275A NOU

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE
Manual Educaţie civică – clasa a IV-a (partea I + II + set CD) – 
castigator licitatie MENCS 2016

Tudora Piţilă, Cleopatra 
Mihăilescu 18. 00 A1208 NOU

Educaţie civică – caietul elevului pentru clasa a IV-a Tudora Piţilă, Cleopatra 
Mihăilescu 9. 99 A1208A NOU

Manual Educaţie civică – clasa a IV-a (partea I + II + set CD) – 
castigator licitatie MENCS 2016

Dumitra Radu, Gherghina 
Andrei 20. 00 A1209 NOU

Educaţie civică – caietul elevului pentru clasa a IV-a Dumitra Radu, Gherghina 
Andrei 9. 99 A1209A NOU

Manual Geogra�e – clasa a IV-a (partea I + II + set CD) – castigator 
licitatie MENCS 2016 T. Pitila, C. Mihailescu În 

curând

Geogra�e – caietul elevului pentru clasa a IV-a T. Pitila, C. Mihailescu 9. 99 NOU

Manual Istorie – clasa a IV-a (partea I + II + set CD) – castigator 
licitatie MENCS 2016 Alina Perțea, Doina Burtea A1267 În 

curând

Istorie – caietul elevului pentru clasa a IV-a Alina Perțea, Doina Burtea 9. 99 A1267A NOU

Manual Istorie – clasa a IV-a (partea I + II + set CD) – castigator 
licitatie MENCS 2016 T. Pitila, C. Mihailescu A1284 În 

curând

Istorie – caietul elevului pentru clasa a IV-a T. Pitila, C. Mihailescu 9. 99 A1284A

Atlas de Istorie pentru clasa a IV-a Alina Perțea, Doina Burtea 19. 99 NOU

Atlas de geogra�e a României – Editie noua Manuela Popescu 10. 99 A855A NOU

EVALUARE NAȚIONALĂ
Teste evaluare nationala clasa a IV-a (Romana+Matematica) Simona Grujdin, Adriana 

Borcan 16. 99 A1192 NOU

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
Arte vizuale și abilitati practice caiet clasa a IV-a Silvia Mîrșan, Dan-Paul 

Mârșanu 11. 99 A1203 NOU

Educaţie tehnologică pentru clasa a IV-a (caiet cu planșe incluse) Daniela Codreanu 5. 00 A878 PROMO

ARIA CURRICULARĂ ARTE
Manual Muzică și mișcare – clasa a IV-a (partea I + II + set CD) – 
castigator licitatie MENCS 2016 Alina Perțea, Dumitra Radu 20. 00 A1210 NOU

Muzică și mișcare – caiet clasa a IV-a Alina Perțea, Dumitra Radu 7. 99 A1210A NOU

MANUALE MINORITĂȚI 
Educaţie civică – Staatsbürgerkunde – Lehrbuch für die IV. Klasse Dumitra Radu 26. 96 A585G

Geogra�e – Erdkunde – Lehrbuch für die IV. Klasse Tudora Piţilă, Cleopatra 
Mihăilescu 26. 96 A588G

Istorie – Geschichte – Lehrbuch für die IV. Klasse Mihăilescu, Piţilă, Vlad 26. 96 A590G

CULEGERI PENTRU CLASELE I-IV
Prietenii ortogramelor +8ani Olga Pîrîială 10. 99 A1274 NOU

Dictionarul limbii romana pentru scolari clasele I-IV colectiv Aramis 21. 00 A983

Antologie de texte literare clasele I-IV colectiv Aramis 23. 00 A68B

Bucuria de a scrie compuneri – exercitii de scriere creativa Marcela Peneș/Celina Iordache 11. 50 A1194 NOU

Să deslușim tainele vocabularului – sinonime, antonime, omonime, 
paronime-editie revizuita Rodica Chiran 8. 99 A1177 NOU
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Să deslușim tainele ortogra�ei  
(carte cu CD -conţine textele pentru dictare) Carmen Drăgan 16. 00 A945

Gramatica limbii engleze clasele I-IV Cristina Johnson 25. 00 A1171 NOU

Exercitii de gramatica limbii engleze clasele I-IV caietul elevului Cristina Johnson 24. 99 A1211 NOU

365 de activități de Matematică + 6 ani *** 20. 99 A1146A NOU

365 de activități de Limba Engleză + 8 ani *** 20. 99 A1147A NOU

365 de activități de Știința + 8 ani *** 20. 99 A1148A NOU

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII
Literatura pentru copii pentru clasa I cu CD audio Roxana Gavrilă, Carmen Drăgan 9. 15 A921CD

Literatura pentru copii pentru clasa a IV-a,  
ediţia a II-a revizuită și adăugită Olga Pîrîială 10. 11 A924

Matematica distractivă pentru clasa a III-a Aurel Maior, Doina Popa 8. 58 A973

Matematica distractivă pentru clasa a IV-a colectiv Aramis 8. 58 A159

Educaţie pentru sănătate pentru clasa a III-a Tudora Piţilă, Cleopatra 
Mihăilescu 9. 54 A780

Educaţie pentru sănătate pentru clasa a IV-a Tudora Piţilă, Cleopatra 
Mihăilescu 9. 54 A781

Natura, prietena mea pentru clasa a III-a Constanţa Cuciinic 11. 08 A974

Natura, prietena mea pentru clasa a IV-a Constanţa Cuciinic 12. 00 A1074 NOU

Ierbarul meu Eleonora Barsotti 16. 99 A1278 NOU

Cartea secreta a aventurierilor  
(excursii – timp liber – experimente) Renzo Barsotti 19. 99 A1279 NOU

Bibliogra�e școlară recomandată – BIBLIOTECA ȘCOLARULUI
Fram ursul polar – ediție ilustrată Cezar Petrescu 25. 00 A1103

Broasca cea inteleapta – ediție ilustrată editie noua Lev Tolstoi 16. 99 A1212

Domnul Goe – ediție ilustrată Ion Luca Caragiale 19. 99 A1178 NOU

Poezii pentru copii – ediție ilustrată Mihai Eminescu 15. 99 A1179 NOU

Comedii – Chirițele Vasile Alecsandri 7. 99 A1104

Poezii. Pasteluri și Legende Vasile Alecsandri 7. 99 A1105

Fabule Grigore Alexandrescu 5. 99 A1106

Momente și schițe Ion Luca Caragiale 7. 99 A1107

Poezii. Balade și idile George Coșbuc 7. 99 A1108

Din lumea celor care nu cuvântă Emil Gârleanu 5. 99 A1109

Povești, Povestiri Ion Creangă 7. 99 A1110

Povești Petre Ispirescu 7. 99 A1111

Poezii. Balade vesele și triste George Topârceanu 5. 99 A1112

Povești Ioan Slavici 7. 99 A1216 NOU

Nuvele Ioan Slavici 7. 99 A1215 NOU

Fram ursul polar Cezar Petrescu 7. 99 A1214 NOU

Povești J. C. Andersen 7. 99 A1213 NOU

Basme, povestiri si nuvele B. St. Delavrancea 7. 99 A1277 NOU

Poezii Mihai Eminescu 8. 00 A1113



Caiete auxiliare clasa a III-a

Caiete auxiliare clasa a IV-a




