
Limba şi literatura română 

TEME PENTRU PORTOFOLII - MODUL I

1. Proiect individual de lucru - pe suport de hartie, la alegere:

a. Formule fixe in basmul romanesc, obiecte si cifre magice

b. Tipuri umane satirizate in fabula lui Grigore Alexandrescu

• fise cu defecte umane

• fise cu semnificatia titlului 

• fise cu invataturi – citate 

2. Compuneri  de  argumentare:  specii  literare:  schiţa,  basmul  popular,  fabula,
pastelul-o compunere, letric

3. Gramatica: (fişe, scheme , tabele) - în format electronic/tehnoredactat

a. modurile şi timpurile verbului;

b. cazurile substantivului;

c. ortografia unor forme pronominale; 

d. ortografia numeralelor;

e. valoarea stilistică a adjectivului;

f. schema părţilor de vorbire;

g. schema parţilor de propoziţie.

4. Doua fişe cu citate, versuri, figuri de stil identificate în operele literare citite)- 
în format electronic/tehnoredactat

5. Compuneri libere, poezii creaţie proprie-doua, pe suport de hartie

6. Compunere de caracterizare a unui personaj dintr-o operă literară studiată –o 
compunere, letric

7. Fişe de autori: ( în format electronic sau pe suport de hârtie –doua fise, la 
alegere):

• M. Eminescu

• V. Alecsandri



• I .Creangă

• Ion Luca Caragiale 

• E. Gârleanu

• M. Sadoveanu

• G. Coşbuc

• Grigore Alexandrescu 

• Vasile Voiculescu

8. Eseuri, scurte povestiri, jurnale-trei compuneri, la alegere

a) Scrie un text de 10-15 rânduri despre aparitia scrisului si a alfabetului.

b) Compune  un  text  de  8-10  rânduri  cu  titlul  Extemporal  despre  mine
însumi/însãmi si sã atasezi si o fotografie de-a ta.

c) Realizeazã  harta  sãptãmânii  pentru  tine.  Noteazã  fiecare  zi.  Scrie  apoi
sentimentul/starea  dominantã.  Gãseste  interjectia  potrivitã.  Deseneazã  o
imagine care sã sugereze cât mai bine felul în care consideri tu cea mai fericita
zi.

d) Redacteazã  o  scrisoare  adresatã  unui  prieten/coleg  în  care  sã  îi  povestesti
despre un concert/spectacol la care ai participat. Nu uita sã respecti conventiile
unei scrisori.

e) Vizioneazã sau citeste piesa de teatru O scrisoare pierdutã si precizeazã în ce
scop a fost folositã scrisoarea pierdutã. 

f) . Scrie o povestire cu titlul Etapele vietii mele, valorificând cele cinci momente
ale  actiunii.  Poti  considera  nasterea  ta  expozitiunea.  Continuã  pânã  la
deznodãmânt,  încercând sã  scrii  si  povestea  vietii  pe  care  n-ai  trãit-o  încã.
Aceastã povestire poate constitui o filã din jurnalul tãu.

g) Citeste texte apartinând lui Emil Gârleanu sau lui Al. Brãtescu-Voinesti despre
întâmplãri emotionante din lumea animalelor. Formuleazã ideile principale.

h) Povesteste o întâmpare din trecutul personal care ti-a marcat existenta folosind
verbe la toate formele timpului trecut.

i) Completeazã  „cartea  de  vizitã”  personalã  cu  o  nouã  fisã  în  care  sã  notezi
pãrerea ta despre tine, raportându-te la trecut, prezent si viitor. Noteazã ideile
pe trei coloane, folosind verbe la timpul trecut, prezent si viitor.

j) Scrie o paginã de jurnal în care sã dezbati o problemã care te frãmântã. Dacã
nu ai un jurnal,  poti  sã începi sã scrii  într-un caiet  dedicat  acestui  scop.Nu



ezita! Timpul trece! Scrie chiar azi prima paginã din jurnalul tãu! Cu trecerea
timpului, jurnalul tãu va deveni o carte fascinantã, pe care o vei citi cu cel mai
mare interes, deoarece personajul principal esti Tu! Poti include în jurnal si
elemente din „cartea ta de vizitã”.

k) Informeazã-te  despre  Revolutia  din  1989,  discutã  cu  participanti  la  acest
eveniment si scrie un text în care sã-ti exprimi opinia despre importanta acestui
moment istoric în destinul tãu.

l) Citeste patru legende populare sau culte si scrie rezumatul lor.

m) Scrie un text de 15-20 de randuri despre iubire, pornind de la ideea exprimata
in urmatoarea afirmatie: ,,Suntem ceea ce iubim”–Nichita Stanescu.


