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Clasa:  a III-a 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: Semnele nescrise ale naturii 

Subiectul lecției: Substantivul - numărul și genul 

Tipul lecției: consolidare 

Competenţa specifică vizată: 

3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit 

 - observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/gen etc) 

Scopul lecției: dobândirea de cunoștințe referitoare la numărul și genul substantivului 

Obiective operaționale: 

Elevii vor fi capabili: 

- să  exemplifice substantive la numărul singular sau plural. Obiectivul se consideră realizat 

dacă fiecare elev exemplifică substantive pentru fiecare număr 

- să completeze cu substantivele corespunzătoare la numărul singular sau plural. Obiectivul se 

consideră realizat dacă fiecare elev completează cel puțin trei din cele cinci situații date. 

- să numere substantivele pentru a afla genul lor. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare 

elev numără corect substantivele în vederea stabilirii genului acestora. 



-să analizeze gramatical substantivele date precizând numărul şi genul acestora. Obiectivul se 

consideră realizat dacă toți elevii analizează gramatical cel puțin trei din cele cinci substantive 

date 

Metode, procedee și tehnici didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, 

jocul didactic, cadranele 

Mijloace de învăţământ: cartonașe, carioci/creioane colorate, fișe   

Forme de organizare:frontal, individual, în perechi, în echipă, în grup 

Evaluare:  observația sistematică, aprecieri verbale, evaluare scrisă 

Dirijarea învățării: 

            Joc didactic: ,,Roșu și albastru’’ 

Fiecare elev va ține în mâna stângă un creion colorat/cariocă de culoare roșie, iar în 

mâna dreaptă un creion colorat/cariocă de culoare albastră. Culoarea roșie reprezintă 

substantivele la numărul singular, iar cea albastră substantivele la numărul plural. 

Cadrul didactic prezintă oral câte un substantiv la numărul singular sau plural, iar 

elevii la comandă ridică creionul colorat sau carioca, în funcție de răspunsul pe care-l cred 

corect. Dacă cineva trișează se poate continua jocul cu ochii închiși, când li se va da startul. 

           Joc didactic: ,,Simultan’’ 

            Se vor forma echipe de câte 6 jucători. În cadrul fiecărei echipe, elevii vor fi perechi: 

perechea de feminin, perechea de masculin și perechea de neutru. Elevii vor sta spate în spate 

pe scaune. Cei care rămân fără pereche vor supraveghea desfășurarea jocului și vor 

monitoriza pe cei care greșesc sau rezolvă corect sarcina. 

Cadrul didactic va enunța un substantiv, iar la comanda acestuia, trebuie să se ridice în 

picioare perechea(ambii elevi care stau spate în spate) care are genul substantivului precizat. 

Dacă unul dintre coechipieri dintr-o echipă a greșit sau altă echipă se ridică greșit, va fi 

depunctată și va pierde. 



Câștigă echipa care s-a ridicat corect de trei ori, din 9 încercări(câte trei pentru fiecare 

gen).În caz de egalitate se repetă până la prima greșeală. 

             Joc didactic: ,,Să analizăm dovezile’’ 

  Organizați în echipe de câte 4 elevi, aceștia analizează substantivele date, stabilind 

numărul și genul acestora pe fișe. 

coji= substantiv, nr. ………., gen ……….. 

plantă  = 

mieji = 

copac = 

               Cadranele- în grup 

1.Subliniază substantivele de la numarul plural și 

trece-le la numărul singular: 

artiști- 

bicicliști- 

flori- 
 

2.Completeză schema genurilor: 

 

o rochiță- 

un penar- 

un trandafir- 

3.Analizează substantivele în funcție de număr și 

gen, după model: 

flori- substantiv, nr.plural, gen feminin 

Cartea are multe desene și autori.  

4. Desenează un obiect preferat de genul 

neutru. 

  

Obținerea performanței și evaluarea: 

Elevii vor primi o fișa de evaluare ,,Detectivi de substantive’’. 

Încheierea lecției : 

Se notează tema pentru acasă. Se fac aprecieri verbale colective și individuale. 

                                   Fișă de evaluare - ,,Detectivi de substantive’’ 



1.Scrie substantivele din textul de mai jos ȋn cele două coloane, după numărul la 

care se află. 

O gaiță tot  ciripea singură. A văzut o nucă. Prin luminișuri se auzea un ecou puternic. Câțiva 

ulii zboară pe deasupra. Ce se anunță oare? 

                Numărul singular Numărul plural 

    

    

    

  

2. Completează enunțurile, subliniază substantivele, apoi grupează-le pe genuri ȋn 

tabel: 

Astăzi îmi serbez...... Au venit toți ....... mei. Am primit foarte multe ......Împreună am mâncat 

câte o ...... dulce de ...... 

 Gen masculin          Gen feminin Gen neutru 

      

      

      

      

    

   

           3. Alcătuiți  enunțuri cu substantivele de la exercițiul 2, numărul singular.    

                     Descriptori de performanță: 

 

Itemi Foarte bine Bine Suficient 

I1 -recunoaște și grupează 

după număr  5 substantive 

-recunoaște și grupează 

după număr  4 substantive 

- recunoaște și grupează 

după număr  3 substantive 



I2 -completează corect 5 

substantive și le grupează 

după gen 

-completează corect 4 

substantive și le grupează 

după gen 

-completează corect 3 

substantive și le grupează 

după gen 

I3 -alcătuiește 3 enunțuri cu 

substantivele de la 

nr.singular 

-alcătuiește 2 enunțuri cu 

substantivele de la 

nr.singular 

-alcătuiește un enunț cu 

substantivele de la 

nr.singular 

 


