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I - ORGANIZAREA TEMATICĂ
- Copilul despre sine: adresă, însuşiri fizice şi morale, starea sănătăţii, îmbrăcăminte
- Familia: relaţii de rudenie, mesele zilei, locuinţa
- Şcoala: orar/program şcolar, activităţi şcolare
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri şi servicii publice), convorbiri
telefonice, corespondenţă, cumpărături, activităţi pentru timpul liber, mijloace de
transport
- Lumea fantastică: personaje de basm, desen animat, film ;
- Cultură şi civilizaţie: aspecte geografice, nume de oraşe (reluare şi îmbogăţire),
nume de monumente

II. GRAMATICĂ
1. Fonetică şi ortografie
- Alfabetul limbii italiene; accentul; aspecte fonetice tipice limbii italiene:
pronunţarea vocalelor, a consoanelor (consoanele s şi z - g şi a; consoanele duble),
grupurile gli, gni, sce, sci, ce, ci, ge, gi, ghe, ghi.
2. Morfologie
- Substantivul formarea pluralului neregulat al unor substantive

- Articolul - exprimarea cazurilor prin prepoziţii articulate / articolul partitiv
(sistematizare)
- Adjectivul - gradele de comparaţie ale adjectivelor calificative. Adjectivul
demonstrativ (sistematizare). Adjectivul nehotărât: tanto, qualche
- Numeralul cardinal (de la 20 la 100). Numeralul ordinal (de la 1 la 10)
- Pronumele personal în acuzativ şi dativ, forme accentuate şi neaccentuate personal
de politeţe – Lei/ Loro. Pronumele nehotărât: nessuno, niente
– Indicativul prezent al verbelor neregulate: rimanere, salire, scegliere, sedere.
Indicativul perfectul compus al verbelor neregulate acordul participiului trecut
(verbele conjugate cu auxiliarul essere). Indicativul imperfectul verbelor auxiliare şi
al verbelor regulate. Viitorul simplu al verbelor auxiliare şi al verbelor regulate.
Viitorul simplu al unor verbe neregulate. modul imperativ (forma afirmativă şi
negativă la verbele neregulate uzuale pers. a II- a sg, pl; I şi II pl.)
- Adverbul formarea adverbului de mod cu sufixul –mente)
- Prepoziţia/prepoziţii simple si articulate
- Conjuncţia - conjuncţii coordonatoare: e, o, ma, cioé.

