
Fun Grammar este un curs motivant de două niveluri pentru ciclul primar care integrează 

elementele de gramatică și competențele într-un mod ludic și captivant.

Având la baza lunga experiență a celui mai mare editor britanic de ELT, auxiliarele din 

seria Fun Grammar Book îmbină expertiza Pearson cu specificul programei școlare 

românești. Auxiliarul Fun Grammar însoțește manualul de Limba modernă engleză 

pentru clasa a III-a, dar poate fi folosit cu succes cu orice alt manual atât în clasă, cât 

și pentru lucrul individual acasă. Beneficiile utilizării materialelor auxiliare care însoțesc 

manualul, ca suport de fixare și aprofundare, sunt deja bine cunoscute de profesioniștii 

din educație. Cu precădere la vârste mici, când se creează premisele unui proces care 

va dura întreaga viață, anume învățarea, este esențial să conturăm pentru elevii noștri 

un context plăcut, dar și o bază solidă de cunoștințe. Ambele condiții sunt armonios 

îmbinate în cele două Fun Grammar Book ale seriei. Astfel, copiii din ciclul primar vor 

învăța într-o manieră ludică alături de Trumpet, Karla, Ziggy, Chatter și Tag. Ambele 

materiale sunt însoțite de suportul audio pentru exercițiile de ascultare, iar explicațiile 

teoretice au scurte traduceri în limba română, iar cântecele din manual sunt reluate și 

aprofundate cu noi exerciții.

Elevii au la dispoziție, de asemenea, câte o recapitulare la fiecare două unități, cinci 

segmente I can do this la finalul cărții, precum și o recapitulare finală Look what I can 

do!, care poate fi utilizată și ca test sumativ anual. 

Pistele audio în format mp3 care însoțesc exercițiile de ascultare pot fi descărcate aici: 

www.exened.eu/pearson

Varietate activităților, jocurile și jocurile de rol pe de parte și explicațiile clare și 

accesibile, alături de o permanentă reciclare a elementelor de gramatică parcurse, fac 

din Fun Grammar Book alegerea perfectă pentru elevii dumneavoastră de ciclu primar. 

În paginile ce urmează vă oferim un fragment de 19 de pagini dintr-un total de 80 ale auxiliarului Fun 

Grammar Book pentru clasa a III-a. Pentru detalii suplimentare și comenzi, vă rugăm să ne contactați:

Excellent English Education S.R.L. – official representative of Pearson for Romania 

Calea Șerban Vodă, Nr. 22-24, Corp B, Etaj 1, Sector 4, BUCUREȘTI 

Telefon: 0749.269.880, 0744.680.030, 0749.268.009

elt@exened.eu www.exened.eu
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