
                                   
     
 

 
 

Competenţe cheie în lecţia de istorie clasa a IV-a 

Prof. înv. primar, Mănăilă Viorica, Şcoala Gimnazială “Şt. O. Iosif”, Tecuci 

 

Disciplina : Istorie 

Clasa  a IV-a 

Tema: Ţara Românescă în vremea lui Mircea cel Bătrân 

Competenţe cheie atinse: 

• a învăţa să înveţi 

• comunicare în limba maternă 

• competenţa digitală 

• competente sociale şi civice 

• sensibilizare şi exprimare culturală 

Pentru a atinge aceaste competențe cheie, la nivelul clasei a IV-a, am pornit de 

la  competența generală : 

 3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situaţii de comunicare 

Competenţe specifice:  

 3.1   Recunoaşterea unor termini istorici în cadrul unor surse accesibile 

 3.2 Exprimarea propriilor idei referitoare la valoarea/importanţa unor evenimente 

semnificative din istoria naţională 

Competenţa: A învăţa  să înveţi 

 Elevilor li se cere să-şi amintească titlurile lecturilor recomandate  pentru a fi citite 

(“Legende istorice “, D. Bolintineanu; “Povestiri istorice”, D. Almaş, “Scrisoarea III”, M. 

Eminescu). Ce figure de domnitori sunt evocate? 

 Gândiţi şi lucraţi pe grupe: elevii vor întocmi o listă cu tot ceea ce ştiu despre Mircea cel 

Bătrân şi vor completa tabelul 

 

v  (ce ştiu) + (ce am învăţat) ? ( ce aş dori să mi se 

clarifice) 

   



                                   
     
 

 
 

    Fiecare elev primeşte textul support pe care va efectua lectura cu sarcina dată. Explic sarcina 

de lucru: în timp ce citesc textul vor nota în dreptul unor cuvinte unul dintre simboluri: 

 V –dacă ştiau acest lucru 

 + - dacă este o noţiune nouă 

 ? – dacă nu înţeleg ceva sau ar dori să  afle mai multe 

Completează în tabele. 

Competenţa: Comunicare în limba maternă 

Le cer elevilor să răpundă la următoarele probleme: 

-Gândiţi şi reflectaţi asupra a ceea ce aţi citit! 

-Comparaţi cu lista de cunoştinţe de la început 

-La câte din întrebările voastre aţi găsit răspunsul?  

La care din întrebări nu aţi descoperit răspunsul?  

De unde l-am putea afla? 

Competenţa digitală 

Evaluarea- elevii au conturi pe platforma ASQ , vor intra şi vor  rezolva un test despre Mircea 

cel Bătrân. 

- Word Wall – Ruleta personalităţilor istorice 

Competenţa- sensibilizare şi exprimare culturală 

În finalul lectiei dramatizare un fragment din “Scrisoarea III”, M. Eminescu  

 

 

 


